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Szanowni Czytelnicy
Wprowadzenie do poprzedniego wydania 

„Wiadomości...” zakończyłem zdaniem:  „Nie-
mniej jednak cały świat poważnie myśli o sy-
tuacji, w której trzeba będzie korzystać

z innych źródeł energii niż ropa naftowa 
i gaz ziemny, i niewątpliwie powinniśmy się 
również do tych zmian pozytywnie ustosun-
kowywać”. 

W pełnym sensie kontynuacją tej myśli 
jest prezentowany materiał w obecnym wy-
daniu. Długofalowe myślenie strategiczne, 
to jeden z ważniejszych elementów dbania 
o gospodarkę i rozwój kraju. W tym wydaniu 
chcielibyśmy zapoznać Was z nowym projek-
tem realizowanym przez Grupę Azoty (Zakłady 
Azotowe Kędzierzyn S.A.) w zakresie zgazo-
wania węgla, których zasoby w Polsce należą 
do jednych z największych na świecie.

Nie jesteśmy takim potęgami jak np. USA, 
Chiny, Indie, czy Australia i Rosja, ale jesteśmy 
w czołówce.

Jak się obserwuje, stopniowo ponownie 
wzrasta znaczenie węgla. Jego zasoby mogą 
wystarczyć według różnych źródeł na 150 
a nawet na 200 - 300 lat, co w stosunku do 
zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, które 
są szacowane na 40 - 50 lat stanowić może 
istotny punkt zwrotny w myśleniu strategicz-
nym. Należy jednak zwrócić uwagę, że bilans 
zasobów – tych drugich ciągle się zmienia, 
gdyż na bieżąco są dokumentowane nowe, 
nie licząc tych, które znajdują się na obszarze 
np. Antarktydy. Ale wszystko tam się może 
zmienić dopiero po 2047 r., do którego to roku 
obowiązuje traktat zakazujący jakiejkolwiek 
działalności gospodarczej (zakaz wydobycia 
surowców mineralnych), poza turystyką. Dla 
wyjaśnienia, szacuje się, że na Antarktydzie, 
a także na jej szelfie, znajduje się prawdopo-
dobnie około 6,5 miliarda ton ropy naftowej 
i ponad 4 tryliony metrów sześciennych gazu 
oraz znaczne zasoby węgla i około 90% zapa-
sów wody pitnej. 

Wracając jednak do głównej myśli prze-
wodniej, czyli węgla kamiennego, który po-
przez istniejące obecnie nowoczesne techno-
logie, w oparciu o które możemy przerobić go 
na płynne bądź gazowe, ekologicznie paliwa 
– sprawa zaczyna wyglądać nieco inaczej.

Taki, nowy punkt patrzenia na węgiel 
kamienny, wymusiła sytuacja. Niejako z jed-
nej strony zmuszani jesteśmy do zaprzestania 
produkcji energii poprzez korzystanie z prostej 
formy spalania węgla, przy którym emitowane 
do atmosfery są szkodliwe związki niszczące 
środowisko naturalne, z drugiej zaś ogromne 
zasoby tego surowca na świecie nie pozwalają 
wielu krajom „spać spokojnie”. 

Nowoczesne i ciągle udoskonalane meto-
dy zgazowania węgla (ich początek sięga koń-
ca XIX w.) znajdują coraz więcej zwolenników 
na świecie. Widać to wyraźnie w USA i Azji 
(głównie w Chinach), gdzie ciągle powstają 
nowe reaktory do produkcji gazu syntezowe-
go. Wynika to z jednej strony z możliwości 
wykorzystania posiadanych zasobów węgla 
kamiennego, przy ograniczonym negatywnym 
wpływie na środowisko naturalne, z drugiej 
zaś z niestabilnej sytuacji na rynku ropy naf-
towej i gazu ziemnego. Takie duże gospodarki 
nie mogą opierać swojego rozwoju na jednym 
źródle energii. Jest to swoisty backup energe-
tyczny.

W naszym przypadku rozwijająca się go-
spodarka potrzebuje również alternatywy oraz 
taniej energii. Jeśli projekt, którego założenia 
wstępnie poznaliśmy, o których informuje-
my w tym wydaniu „Wiadomości...”, uda się 
zrealizować, to na pewno napędzi to rozwój 
gospodarczy kraju. Czego zarówno realizato-
rowi tego projektu, jak i nam konsumentom 
– życzę.
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Andrzej Barczyński 

Układy zabezpieczające punkty wyjścia 
z polskiego systemu przesyłowego
przed nadmiernym wzrostem przepływu 
paliwa gazowego

Safety system starting points 
of the Polish transmission system. 
against excessive flow of gas

Abstract
Under Polish law, the exit points from the 

transmission system should be installed in sys-
tems security device against excessive flow of 
gas. The article asked if the use of protection 
systems in the Polish gas transport system is 
safe and poses no threat to the distribution sys-
tem.

Streszczenie
Zgodnie z polskimi przepisami w punktach 

wyjścia z systemu przesyłowego powinny być 
zainstalowane układy zabezpieczające urządze-
nia przed nadmiernym wzrostem przepływu pa-
liwa gazowego. W artykule zadano pytanie, czy 
stosowanie układów zabezpieczających w pol-
skim systemie transportu gazu jest bezpieczne 
i nie stanowi zagrożenia dla systemu dystrybu-
cyjnego. 

Zgodnie z załącznikiem do Rozporządze-
nia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. 
w sprawie szczegółowych warunków funkcjo-
nowania systemu gazowego (Dz.U.10.133.891) 
[1] (punkt 4.1.1): „w punkcie odbioru paliwa ga-
zowego z sieci gazowej powinny być zainstalo-
wane układy zabezpieczające urządzenia punktu 
wyjścia z systemu przesyłowego przed nadmier-
nym wzrostem przepływu paliwa gazowego”. 

Można zadać pytanie, czy stosowanie ta-
kich układów zabezpieczających w polskim sys-
temie transportu gazu jest bezpieczne i nie sta-

nowi zagrożenia dla systemu dystrybucyjnego.
Intencją prawodawcy było zabezpieczenie 

systemu przesyłowego przed ewentualnymi 
negatywnymi skutkami spowodowanymi nad-
miernym wzrostem przepływu paliwa gazowe-
go w sieci dystrybucyjnej.

W związku z powyższym operator systemu 
przesyłowego zaleca, aby operator systemu dys-
trybucyjnego podłączając się do jego sieci prze-
syłowej [8],[9] montował układy ograniczające 
za stacją redukcyjną lub za stacją pomiarową 
wysokiego ciśnienia. 

Takimi urządzeniami zabezpieczającymi 
mogą być [7]:

• kryza ograniczająca (obliczona na prze-
pływ krytyczny [6]), która może być za-
montowana wyłącznie za stacją redukcyj-

ną (stałe ciśnienie gazu za reduktorem) 
• zawór regulacyjny w przypadku zamon-

towania jego za układem pomiarowym 
w/c (zmieniające się ciśnienie w systemie 
przesyłowym) lub za stacją redukcyjną. 

W wyniku podziału systemu gazowego na 
przesył i dystrybucję, w Polsce powstało ponad 
1300 punktów wyjścia z systemu przesyłowego 
do dystrybucyjnego. Obecnie próbuje się ogra-
niczyć ilość tych punktów poprzez budowanie 
układów pomiarowych na wejściu do gazociągu 
dystrybucyjnego w/c, do którego podłączone są 
stacje redukcyjne w/c zasilające poszczególne 
strefy dystrybucyjne (model A – rys.1). W tym 
przypadku gazociąg dystrybucyjny w/c może 
spełniać funkcje zbiornika akumulacyjnego 
(bufora) dla podłączonych do niego stref dys-
trybucyjnych, pozwalającego na zapewnienie 
ciągłości dostaw gazu, nawet w przypadku 
chwilowego przerwania dopływu gazu z syste-
mu przesyłowego.

Zdecydowana jednak większość tych punk-
tów, to stacje redukcyjno-pomiarowe w/c, przy 
czym pomiar może być zamontowany

• po stronie średniego ciśnienia (ten przy-
padek występuje najczęściej) 

• przed stacją (pomiar na wysokim ciśnie-
niu), co schematycznie przedstawiono na 
rys. 2. 

W tym przypadku (model B) pojemność 
akumulacyjna gazociągu pomiędzy układem 

Rys. 1. Punkt wyjścia z systemu przesyłowego do dystrybucyjnego w/c (model A systemu transportu gazu w Polsce)
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pomiarowym w/c, a stacją redukcyjną w/c oraz 
siecią dystrybucyjną jest praktycznie równa zeru, 
stąd każde ograniczenie lub przerwanie przepły-
wu gazu może spowodować poważne konse-
kwencje tzn. zapowietrzenie dystrybucyjnej sieci 
gazowej, co w skrajnym przypadku może do-
prowadzić do katastrofy budowlanej (wybuch, 
zapalenie się paliwa gazowego). 

Struktura polskiego systemu gazowniczego 
(rys.1 i 2) w znacznym stopniu różni się od więk-
szości systemów zachodnioeuropejskich np. nie-
mieckiego, co przedstawiono na rys.3.

Jak wynika z przedstawionych schematów 
w niemieckim systemie transportu gazu można 
wyróżnić następujące czynniki odróżniające go 
od systemu polskiego:

• wyraźne wydzielenie systemu przesyło-
wego i dystrybucyjnego

• w systemie transportu gazu znajduje się:
– jedna stacja redukcyjna w/c należąca 

do operatora przesyłowego, na której 
redukuje się gaz do 1,6 MPa lub 4,0 
MPa (gaz przesyłany jest do pierście-
nia gazociągu dystrybucyjna)  

– stacje redukcyjne wysokiego ciśnienia 
lub średniego podwyższonego należą 
do operatora dystrybucyjnego

– pierwsza stacja redukcyjna z pomia-
rem za stacją (stała wartość ciśnienia 
gazu przed gazomierzem, niezależnie 
od zmieniającego się ciśnienia gazu 

w gazociągu przesyłowym) zawsze 
należy do operatora systemu przesy-
łowego

• operator systemu dystrybucyjnego jest 
wyposażony w narzędzia do sterowania 
siecią (m.in.: stacje redukcyjne, pierście-
niowe regionalne gazociągi wysokiego 
ciśnienia, lokalne zbiorniki gazu) 

• niewielka ilość punktów rozliczeniowych 
pomiędzy systemem przesyłowym i dys-
trybucyjnym (kilkadziesiąt razy mniej niż 
w systemie polskim) 

• pierścieniowy układ gazociągów o ci-
śnieniu 1,6 MPa do 4 MPa o stosunkowo 
dużej pojemności akumulacyjnej.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pu-
blicznego, układ ograniczający nie powinien 
stanowić zagrożenia dla systemu dystrybu-
cyjnego [5]. 

Tymczasem nietrudno zauważyć, że mon-
taż urządzeń zabezpieczających w polskim 
systemie transportu gazu (ze względu na małą 
pojemność akumulacyjną sieci dystrybucyjnej, 
brak zbiorników, brak drugostronnego zasilania) 
może stanowić duże zagrożenie dla systemu 
dystrybucyjnego. 

W konsekwencji może dojść do:
• zapowietrzenia dystrybucyjnej sieci ga-

zowej (przez ograniczenie przepływu 
przez zawór regulacyjny, kryzę lub zacię-
cie się zaworu regulacyjnego).

Uwaga: zamontowanie zaworu regulacyj-
nego na ciągach redukcyjnych prowadzi 
do obniżenia niezawodności pracy stacji 
redukcyjnej (dodatkowy element mogący 
ulec awarii) 
• zgaśnięcie płomienia w urządzeniach po-

zbawionych zabezpieczenia przeciwwy-
pływowego (wiele kuchenek gazowych 
nie ma takiego zabezpieczenia i po zga-
śnięciu płomienia gaz może wypływać 
do pomieszczenia mieszkalnego),

co w skrajnym przypadku może doprowa-
dzić do katastrofy budowlanej (wybuch, zapale-
nie się paliwa gazowego).

W świetle powyższego uważa się, że wy-
starczającym  i dostatecznym zabezpieczeniem 
punktu wyjścia z polskiego systemu przesyłowe-
go przed nadmiernym wzrostem przepływu pa-
liwa gazowego jest stacja redukcyjna (dotyczy 
to przepustowości poszczególnych elementów 
stacji redukcyjnej, a w szczególności reduktora) 
lub układ pomiarowy. 

Rys. 2. Punkt wyjścia z systemu przesyłowego do dystrybucyjnego z pomiarem na wysokim ciśnieniu (model B systemu trans-
portu gazu w Polsce)

Rys. 3. Model systemu transportu gazu w Niemczech
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Nie ma więc racjonalnych  przesłanek mon-
towania dodatkowych zabezpieczeń. 

Ewentualne chwilowe przekroczenia mocy 
na stacjach redukcyjnych (przepustowość więk-
szości stacji redukcyjnej w Polsce nie przekracza 
10 tys. m3/h), które mogą powstać na skutek 
zaistnienia stanu awaryjnego na sieci dystrybu-
cyjnej (np. przerwanie gazociągu przez sprzęt 
mechaniczny,  jego rozszczelnienie) nie powinny 
mieć negatywnego wpływu na pracę systemu 
przesyłowego (co innego w systemie niemiec-
kim, gdzie przepływy na pierwszych stacjach 
redukcyjnych mogą wynosić nawet kilkaset tys. 
m3/h). Ponadto zniszczenie gazomierzy zamon-
towanych na stacjach pomiarowych wysokiego 
ciśnienia (w punktach wyjścia z systemu przesy-
łowego) jest mało prawdopodobne ze względu 
na znaczne ich przewymiarowanie. 

Obowiązująca taryfa dopuszcza przekrocze-
nie zamówionej mocy na stacjach gazowych, za 
które naliczane są stosowne opłaty przez opera-
tora systemu przesyłowego (w tym za ewentu-
alne zniszczenie gazomierza).

Patrząc z perspektywy 40 lat doświadczeń 
pracy systemu gazowego, nigdy dotąd na sta-
cjach redukcyjnych nie stosowano dodatko-
wych urządzeń ograniczających przepływ gazu. 
Może dzięki temu w przeszłości nie doszło do 
katastrof budowlanych na skutek przerwania 
(ograniczenia) ciągłości dostaw gazu. Ponadto 
nie zanotowano przypadku aby nagły wzrost 
poboru gazu w punkcie wyjścia z systemu prze-
syłowego wpłynął w sposób negatywny na jego 
pracę  (krótkotrwałe przekroczenia poboru gazu 
są praktycznie niezauważalne przez system 
przesyłowy ze względu na jego dużą pojemność 
akumulacyjną). 

Przykładem może być awaria jaka wystąpiła 
w roku 2012 na sieci gazowej w Czarnkowie 
(woj. wielkopolskie) - nieszczelność na zasuwie 
gazu), która spowodowała na stacji red.-pom. 
przekroczenie mocy o 30 %. Dzięki temu, że nie 
było urządzeń ograniczających przepływ gazu 
nie nastąpiło ograniczenie poboru gazu w sieci 
dystrybucyjnej. Nagły wzrost poboru gazu nie 
spowodował też żadnych negatywnych  skut-
ków dla sieci przesyłowej.

Reasumując, uważa się, że stosowanie 
dodatkowych urządzeń zabezpieczających 
w punktach wyjścia z systemu przesyłowego 
przed nadmiernym wzrostem przepływu paliwa 
gazowego przed lub za stacjami redukcyjnymi 
wysokiego ciśnienia jest nieuzasadnione tech-
nicznie (zagraża bezpieczeństwu publicznemu) 
i ekonomicznie (dodatkowe nakłady inwesty-
cyjne, co w konsekwencji przekłada się bez-
pośrednio na wzrost kosztów eksploatacyjnych 
oraz opłatę przyłączeniową ponoszoną przez 
operatora systemu dystrybucyjnego, a dalej ma 
bezpośredni wpływ na taryfę gazową). 

Natomiast za zasadne uważa się monto-
wanie urządzeń ograniczających lub przeciw 
wypływowych na przyłączach zasilających insta-
lacje przemysłowe lub dużych odbiorców gazu 
np. hotele, o ile układ ograniczający nie będzie 
prowadził do zakłócenia procesów technolo-
gicznych oraz ewentualnie w aglomeracjach 
miejskich posiadających co najmniej drugo-
stronne zasilanie sieci dystrybucyjnej. 

Wnioski końcowe
1. Układ zabezpieczający urządzenia punk-

tu wyjścia z systemu przesyłowego przed 
nadmiernym wzrostem przepływu pa-
liwa gazowego nie powinien stanowić 
zagrożenia dla systemu dystrybucyjnego.

2. Ze względu na to, że operator dystry-
bucyjnego systemu gazowniczego nie 
posiada stosownych narzędzi do ste-
rowania siecią gazową (pierścienie ga-
zociągów, zbiorniki – magazyny gazu) 
wystarczającym i dostatecznym zabez-
pieczeniem punktu wyjścia z systemu 
przesyłowego przed nadmiernym wzro-
stem przepływu paliwa gazowego jest 
stacja redukcyjna lub pomiarowa.

3. System gazowniczy w Polsce różni się od 
standardowych systemów europejskich, 
stąd nie można w sposób bezpośredni 
przenosić przepisów z innych krajów 
do prawodawstwa krajowego, bez 
uwzględnienia  jego struktury i funkcjo-
nowania. 

4. Stosowanie układów zabezpieczających 
w polskim systemie transportu gazu po-
winno być stosowane w wyjątkowych 
przypadkach, gdy nie zagraża to pracy 
systemu dystrybucyjnego 

Reasumując proponuje się uzupełnić zapis 
pkt 4.1.1 w Rozporządzenia Ministra Gospo-
darki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków funkcjonowania systemu 
gazowego (Dz.U.10.133.891), przez dodanie 
następujący słów: „o ile jest to technicznie 
uzasadnione”.
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Politechniki Poznańskiej, doktorat obronił na 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach w dziedzinie 
energetyki gazowej. Odbył staże zagraniczne: 
we Francji, Holandii, Niemczech i d. ZSRR. 
Posiada uprawnienia budowlane projektowe 
i wykonawcze oraz dozorowe energetyczne 
w zakresie sieci i instalacji gazowej. W prze-
myśle gazowniczym pracował przez 42 lata 
zajmując różne stanowiska począwszy od 
specjalisty technicznego poprzez kierownika 
do dyrektora. Konsultant wielu prac wdro-
żeniowych dla branży gazowniczej, ekspert 
m.in. przy projektowaniu tłoczni gazu na 
gazociągu Jamal, zbiornika gazu w Mogilnie 
i Wierzchowicach. Członek: Komisji Norma-
lizacyjnych przy PKN, Komisji Kwalifikacyjnej 
na uprawnienia energetyczne powołany 
przez prezesa URE, Zespołu Konsultacyjnego 
przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa oraz 
wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej 
na uprawnienia budowlane w Wielkopolskiej 
Izbie Inżynierów Budownictwa, przedstawi-
ciel PZiTS w Międzynarodowej Unii Przemy-
słu Gazowniczego (w latach 2001 - 2003), 
organizator oraz członek Komitetów Na-
ukowych na wielu konferencjach naukowo-
-technicznych. Spełnia wymogi kandydata na 
członka Rad Nadzorczych. Wykładowca na 
studiach dziennych i podyplomowych na wie-
lu uczelniach technicznych w Polsce. Autor 
lub współautor wielu patentów, projektów 
racjonalizatorskich, prac wdrożeniowych, 
ekspertyz oraz ponad 300 publikacji, w tym 
kilku książek i monografii z zakresu gazownic-
twa. Obecnie jest na emeryturze i prowadzi 
firmę Doradztwo Gaz-Energia oraz wykłady 
na Pol. Poznańskiej, Wrocławskiej i Uniwersy-
tecie Przyrodniczym w Poznaniu.
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About requirement of Carpathian 
oil reservoirs protection

Abstract
Protection of the oil reservoirs is defined as 

a set of operations for rational  resource mana-
gement in accordance with  best practice stan-
dards. The proper management of discovered 
resources is effective only when proper enhan-
ced recovery method is applied at an early stage 
of reservoir production. This paper presents the 
possibilities of application enhanced oil recovery 
methods based on research results performed at 
INiG-PIB for oilfields which are not necessarily 
strictly in the Carpathian: Nosówka, Węglówka 
and Pławowice.

The second aspect raised in this study is the 
need of amendment of Geological and Mining 
law as well as fiscal legislation in such a way 
as not to hinder further exploitation of mature 
oilfields.

Streszczenie
W artykule przedstawiono w sposób zwię-

zły zagadnienia poruszone w prezentacji wygło-
szonej na XI Kongresie Naftowym w Bóbrce pt 
,,Program niezbędnych działań dla ochrony kar-
packich złóż ropy naftowej”. Ochronę złóż zdefi-
niowano jako całokształt działań zmierzających 
do prowadzenia racjonalnej gospodarki zasoba-
mi zgodnie z zasadami sztuki górniczej. Wyko-
rzystanie odkrytych zasobów złóż ropy naftowej 
jest bowiem efektywne jedynie wówczas, gdy 
możliwie szybko wdrożone zostaną odpowied-
nie dla danych warunków złożowych metody 
wspomagania jej wydobycia. Na przykładzie 
trzech złóż ropy naftowej niekoniecznie leżących 
stricte w Karpatach: Nosówka, Węglówka oraz 
Pławowice omówiono w oparciu o wykonane 
w INiG-PIB badania możliwości wprowadzenia 
metod pozwalających na zwiększenie stopnia 
sczerpania zasobów geologicznych. Innym 
aspektem jest potrzeba nowelizacji prawa geo-
logicznego i górniczego oraz przepisów fiskal-
nych w taki sposób, aby nie utrudniały one dal-
szej eksploatacji tych złóż w znacznym stopniu 
już sczerpanych.

Wprowadzenie
Do chwili obecnej ze złóż karpackich wydo-

byto blisko 13 mln ton ropy naftowej. Wobec bra-
ku jak dotychczas nowych odkryć, dla utrzymania 
efektywnej działalności górniczej w tym regionie 
szczególnie istotnym zagadnieniem jest ochrona 
istniejących zasobów ropy naftowej w złożach 
znajdujących się w zaawansowanym etapie ich 
eksploatacji. Uwagę należy zwrócić na uzyska-
nie możliwie wysokiego stopnia sczerpania od-
krytych wcześniej zasobów geologicznych ropy 
poprzez zastosowanie odpowiednich dla danych 
warunków złożowych oraz uwarunkowań geolo-
gicznych i ekonomicznych metod wspomagania 
jej wydobycia. 

Ze względu na niewielkie zasoby poszcze-
gólnych złóż, wskazanym jest wprowadzenie 
specyficznych i bardzo wysublimowanych metod 
oddziaływania na te złoża. Trudno np. będzie za-
stosować odpowiednie dla dużych złóż klasyczne 
metody frontalnego zatłaczania wody lub gazu. 
Na niewielkich a zarazem niekiedy głębokich 
złożach, gdzie można zlokalizować zaledwie 
kilka odwiertów wydobywczych nieracjonalnym 
byłoby wdrażać metody wymagające odwier-
cenia kolejnych odwiertów zatłaczających. Przy-
kładem takiej sytuacji jest złoże Nosówka leżące 
na obrzeżu Karpat. Koszt odwiercenia nowego 
otworu zatłaczającego medium dla wspomaga-
nia wydobycia byłby znacznie wyższy od poten-
cjalnie uzyskanych efektów wynikłych ze wzrostu 
stopnia sczerpania, szczególnie w dobie niskich 
cen ropy. Dlatego na niewielkich złożach należy 

wykorzystać istniejące odwierty eksploatacyjne, 
które w późnym etapie eksploatacji często ule-
gają zawodnieniu. W szczególnych przypadkach, 
po odpowiedniej analizie oraz niekiedy pracach 
rekonstrukcyjnych mogą być one przekształcone 
po poniesieniu niewielkich nakładów na odwier-
ty zatłaczające. Ponadto zaproponowane metody 
wspomagające powinny uwzględniać brak na 
tym obszarze dostępu do dużych ilości wody 
służącej do nawadniania oraz gazu ziemnego do 
wprowadzenia metod nagazowania złoża. Nale-
ży przede wszystkim wykorzystań wodę złożową 
wydobywaną wraz z ropą lub gazem. Wzorem 
innych krajów [1] nie wolno traktować jej jako 
odpadu i pozbywać się  z wykorzystaniem kosz-
townych metod utylizacji. Wynika to z faktu, że 
woda złożowa używana podczas wspomagania 
wydobycia jest zatłaczana i stanowi integralną 
część procesów związanych z wydobywaniem 
ropy naftowej i gazu ziemnego. Działanie za-
tłaczanych niewielkich ilości wody powinno być 
potęgowane np. poprzez wykorzystanie metod 
mikrobiologicznych, tak jak ma to miejsce na zło-
żach Pławowice i Grobla.

Charakterystyczne propozycje 
optymalnych metod wydobywania 
ropy naftowej
Złoże Nosówka

Jest ono przykładem, jak już wspomnia-
no niewielkiego i głębokiego złoża, na któ-
rym wykonanie dodatkowych odwiertów 

O potrzebie ochrony karpackich złóż ropy naftowej

Rys. 1 Uproszczony model złoża Nosówka
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zatłaczających byłoby przedsięwzięciem niera-
cjonalnym. Uproszczony model złoża, na którym 
usytuowane są 3 odwierty eksploatacyjne 
przedstawiono na rys. 1 

W procesie eksploatacji złoża, zaznacza się 
duży wpływ oddziaływania poziomu wodono-
śnego, co przejawia się względnie małym spad-
kiem ciśnienia złożowego, vide rys. 2.

Prognozowany stopień sczerpania zasobów 
geologicznych metodami pierwszymi wyliczony 
w oparciu o przygotowany model symulacyjny 
złoża będzie wysoki i wyniesie ok. 40 % zaso-
bów geologicznych. 

Na obecnym etapie nie ma potrzeby wdra-
żania metod wspomagania. Ze względu na 
dużą głębokość oraz niewielką powierzchnię 
złoża wykonanie dodatkowego odwiertu do za-
tłaczania mediów zewnętrznych jest pozbawio-
ne uzasadnienia ekonomicznego. 

Dopiero ok. 2022 roku wg. obliczeń symu-
lacyjnych spodziewane jest zamknięcie jednego 
z odwiertów na skutek spadku wydobycia ropy 
do poziomu poniżej 1 m3/d. Wówczas można 
go będzie przekształcić na odwiert zatłaczają-
cy wodę w procesach nawadniania i uzyskać 
stopień odropienia złoża na poziomie 56% 
zasobów geologicznych.

Jak wykazała kolejna symulacja, metodami 
EOR-CO2 można następnie zwiększyć stopień 
sczerpania do poziomu ponad 73%, wyliczony 
współczynnik efektywności zatłaczania wynosi 
1.71 nm3 ropy/1000nm3 zatłoczonego CO2 [2].

Złoże Węglówka
Węglówka, a szczególnie blok 276, które-

go model geologiczny przedstawiono na rys. 3, 
jest z kolei przykładem złoża gdzie oddziaływa-
nie energii złożowej jest mniejsze, współczynnik 
sczerpania zasobów geologicznych metodami 
pierwszymi nie przekroczy 35 %.

Spadek ciśnienia złożowego jest znacznie 
wyższy niż na poprzednim złożu, brak jest 
znamion oddziaływania energii naporu wód. 
(rys. 4). 

Wykonane badania wypierania ropy na fi-
zycznym modelu złoża (rys. 5) dostarczyły na-
stępujących danych;

– odzysk ropy wynikający z naturalnego 
spadku ciśnienia złożowego (energii zło-
żowej) wynosi 38 % nasycenia początko-
wego

– wypieranie wodą złożową w postaci so-
lanki pozwala na uzyskanie całkowitego 
odropienia na poziomie 61-62 % w za-
leżności od  ciśnienia

– przemienne zatłaczanie wody i CO2 to 
odzysk 87 %

– zastosowanie kolejnej fazy wypierającej 
w postaci CO2 pozwala na uzyskanie cał-
kowitego odropienia na poziomie 94 %

Rys. 2. Nosówka, wykres spadku ciśnienia złożowego w jednym  z odwiertów wraz z jego prognozą [2]

Rys. 3. Złoże Węglówka. Blok 276. Widok modelu z wydzieleniem czterech horyzontów

Rys. 4. Złoże Węglówka. Blok 276. Spadek ciśnienia w jednym z odwiertów
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Dalsze obliczenia wykonane na modelu bi-
lansowym i symulacyjnym bloku 276 wykazały, 
że metoda nawadniania powinna zwiększyć 
stopień sczerpania do poziomu ok. 40 % po-
czątkowych zasobów geologicznych.

W trzecim etapie można rozpocząć za-
tłaczanie CO2, co powinno pozwolić na dalszy 
wzrost stopnia sczerpania do 45 %.

Porównując dane uzyskane dla złoża Wę-
glówka z wynikami badań wykonanych na 
modelu fizycznym, symulacyjnym i bilansowym 
największą zgodność uzyskano dla pierwotne-
go stopnia sczerpania. W przypadku zatłacza-
nia wody i CO2 zawyżone wyniki uzyskano na 
modelu fizycznym, które trudno jest przenieść 
na skalę makro, szczególnie wówczas, gdy 
uwzględnimy takie zjawiska jak nierównomier-
ność strefy wypierania ropy spowodowaną np. 
zmianami litologicznymi i petrofizycznymi.

Wykonane badania i symulacje potwierdzi-
ły konieczność możliwie szybkiego wdrożenia 
metod wspomagania na tym złożu. Szczególnie 
preferowaną jest metoda mikrobiologicznego 
nawadniania, wykazująca swe zalety szcze-
gólnie w przypadku dysponowania niewielką 
ilością wody złożowej zatłaczanej powrotnie 
do złoża wraz z pożywką bakteryjną. Opis tej 
metody przedstawiony zostanie na przykładzie 
złoża Pławowice.

Złoże Węglówka jest więc przykładem ko-
lejnej grupy złóż, prawdopodobnie najbardziej 
licznej, gdzie już w tej chwili powinno się wdro-
żyć metody wspomagania wydobycia z wyko-
rzystaniem procesów powrotnego zatłaczania 
separowanej wody złożowej.

Złoże Pławowice
Nawadnianie mikrobiologiczne złoża ropy 

naftowej polega na jednokrotnym zatłoczeniu 
do złoża preparatu mikrobiologicznego i następ-
nie ciągłym zatłaczaniu melasy buraczanej jako 
pożywki dla mikroorganizmów wraz z wodą zło-
żową wydzielaną w separatorach.

Na tle innych metod wspomagania wy-
dobycia (nawadnianie konwencjonalne, na-
wadnianie z udziałem polimerów, zatłaczanie 
CO2, środki powierzchniowo-czynne oraz 
metody termiczne), koszt mikrobiologicznego 
nawadniania złoża jest jednym z najniższych 
i nie przekracza 10 USD/baryłkę [3]. Równocze-
śnie stopień odropienia MNZ jest jednym z naj-
wyższych i przekracza w sprzyjających warun-
kach geologicznych 65%.(Rys 7)

Metodę MNZ zastosowano po raz pierw-
szy w Polsce już kilkadziesiąt lat temu. Instytut 
Naftowy wspólnie z Kopalnictwem Naftowym 
wdrożył ją w latach sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku na takich kopalniach jak między innymi: 
Wańkowa, Turze Pole, Potok, Turaszówka, jed-
nak efekty były trudne do określenia ze względu 

Rys. 5. Model fizyczny –rdzeń piaskowca węglowieckiego nasyconego płynem złożowym. Odzysk ropy wynikający z naturalnego 
spadku energii złożowej oraz wypierania wodą złożową/solanką (P=22 bar) i CO2 w fazie ciekłej (P=150 bar) badania 1 – wypie-
ranie wodą P=20 bar, 2 – wypieranie wodą P=50 bar, 3 – wypieranie gazowym i ciekłym CO2, 4 – wypieranie wodą i CO2. [Sł. 
Szuflita. Praca INiG-PIB]

Rys. 6. Schemat zabiegu Mikrobiologicznego Nawadniania Złoża ropy naftowej (MNZ)

Rys. 7.  Koszty różnych metod wspomagania wydobycia ropy z uwzględnieniem MNZ [3]
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na niewielki i prototypowy zakres przedsięwzię-
cia[4]. 

W latach 2012-2014 Instytut Nafty i Ga-
zu-Państwowy Instytut Badawczy przy współ-
pracy z PGNiG SA rozpoczął, po długotrwałych 
badaniach [5], ponowne próby przemysłowe 
tej metody na złożu Pławowice. Rys. 8 ilustruje 
odwierty zatłaczające i reagujące na tym złożu.

Uzyskane efekty w postaci przyrostu wydo-
bycia ropy po zabiegu nr I i II przedstawiono na 
Rys. 9. Obserwujemy wyraźną zmianę gasnące-
go trendu wydobycia na zdecydowanie rosnący.

Na kolejnym wykresie (Rys. 10) uwidocz-
niono nadwyżki wydobycia ropy na kopalni 
Pławowice w trakcie wdrożenia procesu MNZ. 
Dla trzech odwiertów Pł. 52, Pł. 159 i Pł 111 
na przestrzeni 52 miesięcy trwania procesu uzy-
skano efekt w postaci przyrostu wydobycia ropy 
o 4260 ton co wg [6] stanowiło wartość ok. 3 
mln USD. Koszt wdrożenie programu wyniósł 
8.4 USD/baryłkę pozyskanej dodatkowo ropy.

Program dalszych działań 
w zakresie wdrażania metody 
mikrobiologicznego nawadniania 
złóż ropy naftowej

W lutym 2016 przystąpiono do wdrażania 
metody mikrobiologicznego nawadniania na 
złożu Grobla zatłaczając do wytypowanych od-
wiertów preparaty mikrobiologiczne. Produkcji 
złoża Grobla towarzyszy udział siarkowodoru. 
H2S w ilościach występujących na złożu Grobla 
jest toksyczny dla mikroorganizmów stosowa-
nych w nawadnianiu i dlatego koniecznym było 
opracowanie specjalnych procedur prowadzenia 
nawadniania zakładając, co oczywiste, jego sku-

teczność technologiczną. Po zatłoczeniu odwier-
tami G-54 i G-39 mikroorganizmów, codziennie 
w ilości ok. 6,5 m3 do tychże odwiertów zatła-
czana jest woda złożowa zawierająca pożywkę 
w postaci melasy buraczanej, suplementy mine-
ralne i inhibitory SRB. r. Inhibitowanie aktywno-
ści SRB (bakterii redukujących siarczany) prowa-
dzone jest poprzez dozowanie związków NO-, 
Mo2- Przedsięwzięcie to pozwoli uzyskać nowe 
w skali złoża doświadczenia z zakresu skutecz-
ności metody nawadniania mikrobiologicznego 
w złożach zawierających siarkowodór. Po pię-
ciu miesiącach trwania projektu zanotowano 
pierwsze oznaki przyrostu produkcji w odwier-
tach G-50 i G-89 na poziomie ok. 25%. 

Zalety metody MNZ, wynikające z jej pro-
stoty są tak duże, że powinna być ona wdrażana 

Rys. 8. Zabiegi iniekcji mikroorganizmów na złożu Pławowice. Zilustrowano lokalizację zarówno złoża jak i odwiertów zatłaczających oraz reagujących

na innych niewielkich karpackich złożach ropy 
naftowej jako metoda sprawdzona i przynoszą-
cą wymierne efekty ekonomiczne. Jej wdrożenie 
powinno pomóc w zapewnieniu rentowności 
tych złóż w schyłkowym etapie ich eksploatacji. 

Aspekty prawne i fiskalne 
Obecne przepisy Prawa geologicznego 

i górniczego nie zawsze sprzyjają prowadze-
niu racjonalnej działalności górniczej, szcze-
gólnie na dojrzałych i w znacznym stopniu 
sczerpanych złożach ropy naftowej, a właśnie 
takie zlokalizowane są w Karpatach. Zmiana 
prawa geologicznego i górniczego powinna 
być przeprowadzona w zakresie łatwiejszego 
uzyskiwania przez przedsiębiorców koncesji na:

– wydobywanie węglowodorów

Rys. 9. Zmiana trendu wydobycia ropy po wdrożeniu mikrobiologicznego nawadniania złoża Pławowice
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– wdrażanie metod wspomagania wydo-
bycia 

– zatłaczanie wód złożowych, szczególnie 
powrotne

– likwidacji odwiertów, pozostawiania od-
wiertów piezometrycznych i sposobu ich 
sczerpywania

 oraz
– ulg finansowych a nawet zniesienia opłat 

eksploatacyjnych dla złóż w zaawanso-
wanym etapie eksploatacji

– zniesienia opłat za informację geologicz-
ną i użytkowanie górnicze takich złóż.

Powołana przez głównego geologa kraju 
Rada Górnicza przygotowała propozycję zmian 
Prawa Geologicznego i Górniczego uwzględ-
niając zgłoszone przez środowisko naftowców 
uwagi i propozycje. 

Rys. 10. Efekt ilościowy przyrostu wydobycia ropy w trakcie trwania procesu MNZ na kopalni Pławowice

Wnioski
W artykule, na konkretnych przykładach, 

przedstawiono możliwe i zdaniem autorów 
w obecnych warunkach optymalne, metody 
zwiększenia stopnia sczerpania dla karpackich 
złóż ropy naftowej, znajdujących się w zaawan-
sowanym etapie ich eksploatacji. Ponadto po-
ruszono problem konieczności wprowadzenia 
odpowiednich modyfikacji prawa geologiczne-
go i przepisów fiskalnych. Działania te powinny 
w sposób znaczący przyczynić się do zapewnie-
nia ochrony karpackich złóż ropy naftowej i wy-
dłużenia okresu rentownej działalności górniczej 
na tym obszarze.
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SyStem KZR INIG 
•	 Zasady	Systemu	KZR	INiG	
•	 Certyfikacja	biokomponentów	na	zgodność	z	kryteriami	zrównoważo-

nego	rozwoju
•	 Warsztaty	z	obliczania	emisji	GHG
•	 Doskonalenie	audytowania	w	ramach	Systemu	KZR	INIG

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy oferuje	wysoko-
specjalistyczne	szkolenia	z	 zakresu	branży	paliwowej	 i	gazowniczej.	Nasza	
oferta	skierowana	jest	zarówno	do	firm	i	instytucji	publicznych,	jak	i	do	osób	
prywatnych,	zainteresowanych	rozwojem	i	stałym	podnoszeniem	kwalifikacji	
oraz	zdobywaniem	wiedzy	eksperckiej.
Zapewniamy:	
•	 wykwalifikowaną	i	doświadczoną	kadrę	trenerską,	
•	 programy	szkoleń	dopasowane	do	indywidualych	potrzeb,
•	 warsztaty	uwzględniające	aktualny	stan	prawny,	
•	 zaświadczenia	potwierdzające	zdobytą	wiedzę,	
•	 sale	szkoleniowe	wyposażone	w	nowoczesny	sprzęt	komputerowy	i	mul-

timedialny,	komfortowe	warunki	sprzyjające	zdobywaniu	wiedzy.

Udział w szkoleniach pozwoli Państwu na:	
•	 podniesienie	kwalifikacji	zawodowych,	
•	 zweryfikowanie	posiadanej	wiedzy,	
•	 zapoznanie	się	z	innowacyjnymi	metodami	i	technologiami,	
•	 wymianę	doświadczeń.	

Organizujemy	szkolenia	otwarte	oraz	zamknięte	–	stacjonarne	 i	wyjaz-
dowe.	Każde	szkolenie	poprzedza	wnikliwa	analiza	potrzeb	szkoleniowych	
uczestników,	co	pozwala	na	dopasowanie	programu	i	formy	szkolenia	do	
jego	odbiorców.

Nowoczesne,	w	pełni	wyposażone	sale	szkoleniowe	zlokalizowane	są	w	cen-
trum	Krakowa.

GAZOWNICtWO	
•	 Analiza	związków	siarki	w	próbkach	gazowych
•	 Badania	urządzeń	gazowych,	gazowo-elektrycznych	 i	elektrycznych,	

zgodnie	z	polskimi	normami
•	 Gospodarowanie	odpadami	wydobywczymi	z	branży	górnictwa	naf-

ty	i	gazu
•	 Metodyka	szacowania	niepewności	pomiaru	gazu	w	stacjach	gazo-

wych
•	 Nielegalny	pobór	gazu	–	metody	wykrywania	oraz	przeciwdziałania	

w	obszarze	pomiarów	u	indywidualnych	odbiorców
•	 Nierozliczone	ilości	gazu	związane	z	pomiarami
•	 Normy	zharmonizowane	z	dyrektywą	2009/142/WE	–	badania	kon-

trolne	urządzeń	gazowych
•	 Ocena	jakości	paliw	węglowodorowych	
•	 Pobieranie	próbek	paliw	gazowych
•	 Podstawowe	problemy	analityczne	i	interpretacyjne	w	zakresie	oceny	

jakości	gazu	ziemnego
•	 Pomiary	intensywności	zapachu	gazu	metodami	odorymetrycznymi	
•	 Szkolenie	specjalistyczne	z	zakresu	budowy	i	użytkowania	rurociągów	

z	poliolefin,	przy	zastosowaniu	technologii	łączenia	metodą	zgrzewa-
nia	doczołowego	i	elektrooporowego

•	 Wprowadzanie	do	obrotu	wyrobów	budowlanych,	zgodnie	z	Rozpo-
rządzeniem	nr	305/2011	(CPR)	oraz	prawem	krajowym

•	 Wybrane	problemy	techniczne	i	interpretacyjne	w	analizach	on-line	
stęzenia	THT	w	gazie.	Wymagania	i	metody	badawcze	armatury	od-
cinającej,	stosowanej	w	sieciach	gazowych	

•	 Wybrane	problemy	techniczne	w	konserwacji	i	obsłudze	analizatorów	
ANAT-M	oraz	Odor	Handy	Plus.	Interpretacja	wyników	pomiaru

•	 Wymagania	techniczne	dotyczące	instalacji	na	paliwa	gazowe	–	okre-
sowe	kontrole	stanu	technicznego	instalacji	gazowych	w	budynkach	
mieszkalnych	i	użyteczności	publicznej

•	 Zapewnienie	jakości	wyników	badań	laboratoryjnych,	wykorzystywa-
nych	do	oceny	jakości	paliw	gazowych

•	 Zmiany	w	przepisach	metrologicznych,	dotyczących	przyrządów	po-
miarowych	–	prawna	kontrola	metrologiczna	a	system	oceny	zgod-
ności	(Dyrektywa	MID)

teCHNOLOGIA NAFty
•	 Dystrybucja	paliw
•	 Kontrola	dostaw	i	monitorowanie	jakości	paliw	w	systemie	dystrybucji
•	 Metody	zabezpieczania	śladów	przy	fałszowaniu	paliw	płynnych	i	nie-

legalnym	odbarwianiu	oleju	opałowego
•	 Monitoring	jakości	paliw	w	łańcuchu	logistycznym	dostaw
•	 Pobieranie	próbek	paliw	płynnych,	zgodnie	z	wymogami	norm	PN-EN	

ISO	3170	oraz	PN-EN	14275
•	 Pobieranie	próbek	produktów	i	półproduktów	spirytusowych	ze	zbior-

ników	stacjonarnych	i	opakowań	jednostkowych,	zgodnie	z	wytyczny-
mi	normy	PN-A-79528-1	oraz	PN-A-79527

•	 Precyzja	i	tolerancja	w	monitorowaniu	jakości	paliw
•	 Wybrane	 zagadnienia	 dotyczące	 jakości	 paliw	 i	 biopaliw	 ciekłych	

w	świetle	obowiązujących	wymagań	wraz	z	oceną	istotności	przekro-
czeń	parametrów	jakościowych

Instytut	Nafty	i	Gazu	–	Państwowy	Instytut	Badawczy
Dział	Marketingu	i	Szkoleń,	ul.	Łukasiewicza	1,	31-429	Kraków,	tel.	12	61	77	523		fax:	12	61	77	518		

e-mail:	marketing@inig.pl

  KONtAKt

OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH

TEMATYKA SZKOLEŃ

POSZUKIWANIE I WYdOBYCIE WĘGLOWOdORÓW
•	 Zastosowanie	 propelantów/paliw	 stałych	 do	 robót	 stymulacyjnych	

w	otworach	wiertnicznych

SYSTEM WERYFIKACjI POCHOdZENIA BIOMASY  
NA CELE ENERGETYCZNE V-BIOSS

•	 Drewno	na	cele	energetyczne	–	podstawy	brakarstwa,	dokumento-
wanie	obrotu

•	 Zasady	Systemu	V-Bioss	INiG

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (§3 ust. 1 pkt. 13), 
usługi w zakresie szkolenia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT.

pełny	program	szkoleń	wraz	z	cennikiem	dostępny	jest	na	stronie					www.inig.pl/oferta/oferta-szkoleniowa
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Węgiel kamienny to surowiec mineralny o perspektywicznym 
znaczeniu dla polskiej gospodarki 

Biorąc pod uwagę nieprzychylny stosunek 
Unii Europejskiej do tej kopaliny wszelkie in-
westycje w tej dziedzinie wydają się bardzo 
ryzykowne. Optymizmem nie napawa tak-
że złożona sytuacja ekonomiczna polskiego 
górnictwa węglowego. Pomimo tych niewąt-
pliwie trudnych uwarunkowań jestem zdecy-
dowany postawić tezę, że w polskim węglu 
znajduje się duży, wciąż nie w pełni wyko-
rzystany, potencjał gospodarczy. To przecież 
jeden z podstawowych  zasobów mineralnych 
kraju i podstawowe, obok węgla brunatnego 
paliwo wykorzystywane przez polską ener-
getykę i ciepłownictwo. Jest także faktem, że 
znaczenie węgla kamiennego dla bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski jest fundamen-
talne. Nie możemy jednak poprzestać tylko 
na tym zawężonym postrzeganiu roli węgla 
w gospodarce. Alternatywne sposoby zago-
spodarowania tego surowca wykorzystujące 
zaawansowane technologie stosowane są od 

lat w wielu państwach na świecie. Liderem 
w tej dziedzinie są Stany Zjednoczone, które 
w latach 90. XX w. rozpoczęły rządowy Pro-
gramem Technologii Czystego Węgla (Clean 
Coal Technology Program, CCT) obejmujący 38 
projektów koncentrujących się głównie na po-
zyskaniu i wykorzystaniu wysokokalorycznego 
gazu syntezowego. USA są także światowym 
liderem w pozyskiwaniu metanu z pokładów 
węgla (coalbed methane), którego wydobycie 
w 2008 roku osiągając poziom 56 mld m³ sta-
nowiło ok. 10% krajowego wydobycia gazu1 
Również USA, a może przede wszystkim Chiny 
obecnie przejawiają dużą aktywność w prze-
mysłowym wykorzystaniu zgazowania węgla 
– technologii nazywanej w skrócie IGCC (ang. 
integrated gasification combined cycle). Jest to  
technologia polegająca na zgazowaniu węgla 
do średniokalorycznego paliwa gazowego, 
które po oczyszczeniu spalane jest w turbinie 
gazowej. Ciepło odpadowych spalin wykorzy-
stywane jest do generacji pary napędzającej 
turbinę parową. Elektrownie wykorzystujące 
tę technologię są o wiele bardziej ekologiczne 
w porównaniu do technologii konwencjonal-
nych. Na przykład w Chinach zgazowaniu pod-
daje się rocznie ok. 100 mln t węgla, głównie 
na potrzeby przemysłu chemicznego. Struktu-
ra zużycia paliw pierwotnych w Chinach jest 
prawie taka sama jak w Polsce; można więc 

sądzić, że podobne podejście do rozwoju 
przemysłu przetwórczego będzie obiektyw-
nie atrakcyjne także w naszym kraju2. Jest to 
o tyle ważne w Europie, że produkcja ener-
gii elektrycznej jest obciążana od 2005 roku 
opłatami za emisję dwutlenku węgla. Moż-
na zatem w tej technologii upatrywać, obok 
elektrowni nuklearnych, takiej która na dużą 
skalę może zaspokoić potrzeby energetycz-
ne Polski na kilkadziesiąt lat. Polska posiada 
zatem wszelkie predyspozycje, aby dołączyć 
do światowych liderów w dziedzinie czystych 
technologii węglowych. Innowacje w tym za-
kresie powinny stać się polską specjalnością. 
Technologiczne i ekonomiczne możliwości 
jakie daje węgiel stara się wykorzystać czo-
łowy podmiot polskiego sektora chemicznego 
Grupa Azoty S.A, która jako pierwsza podję-
ła wyzwania i przygotowuje się do realizacji 
innowacyjnego planu zapewniającego Polsce 
bezpieczeństwo energetyczne, co jest zgod-
ne ze „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju” zaprezentowanego przez ministra 
Mateusza Morawieckiego.

Przypisy
1. EIA, U.S. coalbed methane production, https://

www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngr52nus_1a.htm
2. T. Chmielniak, K. Dreszer, 2010. Uwarun-

kowania techniczne i ekonomiczne nowych 
technologii wykorzystania węgla. CHEMIK, 
64, 11, 759-772.
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Wywiad przeprowadził Piotr Dziadzio – re-
daktor naczelny WNiG (P.D) 

P.D. Panie prezesie skąd wziął się pomysł 
powrotu do zgazowania i dlaczego to Pań-
stwo będziecie ten problem rozwiązywać?

M.G. Przesłankami, które przemawiają 
w Grupie Azoty za powrotem do projektu jest 
bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz anali-
za ekonomiczna, która pozwoli określić, który 
projekt jest bardziej opłacalny. W 2008 roku 
projektem zgazowania węgla zajęły się zakłady 
w Puławach oraz w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie 
rozważano poligeneracje wraz z produkcją 
metanolu. Puławy postawiły na przetwarzanie 
węgla na potrzeby chemii. W okresie 2010 -11, 
projekty zostały wstrzymane, głównie z powo-
du znaczących nakładów inwestycyjnych oraz 
panującej wówczas w Polsce fascynacji gazem 
łupkowym. Dzisiaj, kiedy zakłady zostały skon-
solidowane i działają jako Grupa Azoty, po-
tencjał do finansowania dużych projektów jest 
znacznie większy.

Prócz aspektu komercyjnego duże znacze-
nie ma aspekt związany z bezpieczeństwem 
energetycznym Polski. Wg danych Eurostatu, 
Polska, w zakresie energii pierwotnej dysponuje 
największym potencjałem węglowym i ten po-
tencjał, uzbrojony najlepszymi dostępnymi tech-
nikami, winień być wykorzystywany.

Zmiana struktury energii pierwotnej w Pol-
sce będzie się dokonywała, lecz węgiel w czasie 
najbliższych 30 – 35 lat i tak będzie stanowił 
w Polsce podstawowe źródło energii pierwot-
nej. Istotnym jest sposób korzystania z nasze-
go bogactwa narodowego, z poszanowaniem 
środowiska naturalnego. Wśród Francuzów, 
Norwegów, Niemców, jak wskazują powyższe 
dane, raczej partnerów nowoczesnego wyko-
rzystania węgla nie znajdziemy. To zagadnienie 
powinniśmy rozwiązywać sami wykorzystując 
bogate doświadczenia i referencje istniejące 
w świecie, w szczególności w Chinach.

P.D. Czy posiadacie Państwo odpowied-
nie zaplecze kadrowe i potencjał finansowy, 
aby zrealizować taki projekt? 

M.G. Od 2010 Grupa Azoty uczestniczy 
w pracach nad rozeznaniem możliwości wyko-
rzystania energii pierwotnej jaką dla Polski jest 
węgiel i przetworzeniem jej do produktów che-
micznych. W tym też roku powstało Konsorcjum 
Naukowo – Przemysłowe „Zgazowanie Węgla” 
w odpowiedzi na ogłoszony przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju konkurs na realizację 

Zadania Badawczego nr 3 pt.: „Opracowanie 
technologii zgazowania węgla dla wysokoefek-
tywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”. 
Projekt ten jest jednym z czterech zadań badaw-
czych finansowanych przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Pro-
gramu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych 
p.t.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania 
energii”.

Projekt jest zakończony a opracowane 
w jego ramach materiały są podstawą do dal-
szych analiz, które to dadzą nam odpowiedź na 
pytanie jakim zapleczem surowcowym, tech-
nicznym a przede wszystkim know-how dyspo-
nujemy. Oczywiście w trakcie tych 6 lat udało 
się nam nawiązać wiele kontaktów w branży 
oraz na instalacjach referencyjnych, z których to 
doświadczeń już korzystamy.

P.D. Czy można określić koszty takiego 
projektu? 

M.G. Korzystając z aktualnego stanu wie-
dzy nie możemy jednoznacznie wskazać kosz-
tów takiej inwestycji. Na pewno przekracza ona  
możliwości samej Grupy Azoty Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn S.A. Być może projekt byłby do zre-
alizowania korzystając z potencjału korporacyj-
nego w ramach Grupy Azoty lub wymagałby do-
inwestowania przez podmioty zewnętrzne. Na 
obecnym etapie korzystamy z analiz przeprowa-
dzonych w ramach konsorcjum. Zanim zostaną 
podjęte jakiekolwiek decyzje musimy posiadać 
pełne rozeznanie dotyczące dostępnych na ryn-
ku technologii i zapoznać się lepiej z funkcjono-
waniem istniejących instalacji referencyjnych. 
Bardzo ważna jest również analiza polskich złóż 
węgla. Tylko wówczas możliwe będzie określe-
nie dokładnych kosztów. 

P.D. Czy projekt ten jesteście w stanie 
zrealizować samodzielnie (polska myśl tech-
niczna), czy będziecie Państwo bazować na 
rozwiązaniach znanych i wykorzystywanych 
już na świecie? 

M.G. Analizujemy różne rozwiązania. 
W świecie istnieje wiele instalacji referencyjnych 
z doświadczenia których już korzystaliśmy ale 
i stworzone Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe 
„Zgazowanie Węgla” pokazało możliwości 

jakie istnieją w polskiej nauce miedzy innymi 
w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla 
(IChPW), Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) 
czy też Głównym Instytucie Górnictwa (GIG). 
Dziś każda z tych ścieżek jest prawdopodobna, 
My w ramach swoich prac wyszukujemy tę naj-
bardziej optymalną. 

P.D. Który zatem model / rozwiązanie jest 
najbliższe Polsce?

M.G. Zgodnie z możliwościami i wyzwa-
niami jakie stoją przed Polska co do czystych 
technologii węglowych to analizujemy zarówno 
te technologie, które już istnieją jak i te, które 
powstają. Technologia zgazowania w insta-
lacjach naziemnych – rozpowszechniona na 
świecie w skali przemysłowej (Chiny, Australia, 
RPA, Kanada) – w roku 2015 na całym świecie 
pracowało ponad 270 układów do powierzch-
niowego zgazowania węgla, w ramach których 
pracowało ponad 680 reaktorów zgazowania. 
Produktem końcowym instalacji do powierzch-
niowego zgazowania węgla to energia (za-
równo elektryczna, jak i cieplna) oraz produkty 
chemiczne (paliwo płynne, gaz syntezowy, amo-
niak, metanol lub wodór). Instalacje te są w peł-
ni sprawdzone pod względem technicznym. 

Analiza złóż węgla w Polsce daje nam pod-
stawy do rozważania możliwości powstania re-
ferencyjnej instalacji w warunkach europejskich.

P.D. Rozumiem potrzebę dywersyfikacji 
surowców energetycznych. Szczególnie jest 
to ważne dla Polski, jak Pan ocenia w jakim 
horyzoncie czasu możemy korzystać z tego 
źródła?

M.G. Zasoby węgla kamiennego na świe-
cie powinny wystarczyć na 130 – 160 lat, na-

Wywiad z Mateuszem Gramzą, Prezesem Zarządu, Dyrektorem 
Generalnym Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 
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Węglowego. Oprócz tego to bliskie sąsiedztwo 
powoduje, że posiadamy bardzo korzystne 
zaplecze infrastrukturalne związane zarówno 
z transportem kolejowym, jak również transpor-
tem wodnym dzięki Kanałowi Gliwickiemu i wła-
snemu portowi rzecznemu na terenie zakładu. 
Nie można również zapominać, że właśnie na 
Górnym Śląsku od lat działają wyspecjalizowane 
instytucje oraz wykfalifikowana kadra zajmująca 
się przemysłowym wykorzystaniem polskiego 
węgla ze wspomnianymi wyżej IChPW, AGH 
i GIG na czele. Największym bowiem wyzwa-
niem tego projektu będzie zaadaptowanie świa-
towych osiągnięć i dostępnych już technologii 
do specyficznych właściwości naszego lokalne-
go surowca. Powodzenie tego przedsięwzięcia 
zależeć będzie więc w dużej mierze od nasze-
go lokalnego ludzkiego kapitału i wierzę, że na 
styku Górnego Śląska i Opolszczyzny potencjał 
polskich specjalistów  może być z powodzeniem 
wykorzystany na stworzenie sprawnie funkcjo-
nującej instalacji zagazowania węgla, która to 
instalacja będzie referencyjną instalacją dla całej 
Unii Europejskiej. 

P.D. Panie prezesie, bardzo dziękuję w imie-
niu redakcji „Wiadomości Naftowych i Gazowni-
czych” i naszych czytelników za możliwość prze-
prowadzenia z panem wywiadu i za informacje, 
które pan przekazał. Rozumiem, że na tym eta-
pie nie wszystko można powiedzieć i wiele jest 
jeszcze elementów do doprecyzowania w tym 
temacie, wewnątrz Grupy. Myślę również, że 
z ciekawością wywiad z Panem przeczytają 
wszystkie środowiska branży górnictwa nafty 
i gazu. Co do samej technologii, zgazowania 
węgla to szczegóły techniczne również publi-
kujemy w tym wydaniu „Wiadomości...”. Ich 
autorem jest pan Jacek Hałgas i za ich przygoto-
wanie również dziękuję. 

tomiast zasoby ropy naftowej w takim ujęciu 
wystarczą światu na 45 lat, zaś gazu ziemnego 
na 60 lat. Udokumentowane zasoby bilansowe 
węgla kamiennego w Polsce wynoszą 43 mld 
082 mln ton. 75 proc. tych zasobów stanowią 
węgle energetyczne, zaś reszta to węgle koksu-
jące. Polska posiada zasoby węgla kamiennego, 
które mogą zapewnić bezpieczeństwo energe-
tyczne kraju na kilka dziesięcioleci. 

Równocześnie konieczna jest potrzeba roz-
winięcia takich technologii, które pokażą, że 
wykorzystywanie węgla do produkcji energii czy 
też chemii nie musi oznaczać uciążliwości dla 
środowiska. 

W 2015 r. w Polsce ponad 85 proc. wy-
produkowanej energii elektrycznej pochodziło 
z węgla kamiennego i brunatnego, gdzie z sa-
mego węgla kamiennego ponad 50%.

Do roku 2030 produkcja energii elektrycz-
nej w Polsce będzie pochodzić co najmniej 
w 70 proc. z węgla kamiennego i brunatnego. 
W roku 2050 co najmniej 50 proc. produkowa-
nej energii także będzie z tych paliw. Widać ten-
dencję zniżkową w energetyce w zużyciu węgla 
i tę lukę można wykorzystać do innego rodzaju 
wykorzystania węgla – czystych technologii wę-
glowych, które dadzą produkty chemiczne

P.D. Czy znane jest miejsce, gdzie cała 
infrastruktura niezbędna dla procesu zgazo-
wania może być budowana? 

M.G. Nie podjęto jeszcze wiążących decyzji 
dotyczących konkretnych lokalizacji. Za utwo-
rzeniem instalacji naziemnych w Kędzierzynie-
-Koźlu przemawia fakt, że jest to jedyny zakład 
wchodzący w skład Grupy Azoty, który usytu-
owany jest tak blisko Górnośląskiego Zagłębia 

Przyp. red. Powyższe rysunki pokazują, które państwa europejskie jakie zasoby energii pierwotniej eksploatują obecnie, i na 
jakich zasobach będą opierały swoje bezpieczeństwo energetyczne Źródło: EUROSTAT

Wszystkie 
źródła 

energii pierwotnej

Węglowodory
ciekłe i gazowe

Energia 
odnawialna

Elektrownie
jądrowe

Węgiel

Mateusz Gramza, Prezes Zarządu, Dy-
rektor Generalny Grupy Azoty Zakłady Azo-
towe Kędzierzyn S.A. Sprawuje nadzór nad 
obszarami strategii i rozwoju, finansów, 
zarządzania i polityki personalnej.

Absolwent Wydziału Zarządzania i In-
formatyki we Wrocławiu oraz Wydziału 
Rolniczego na Uniwersytecie Przyrodni-
czym we Wrocławiu. 

Od 2004 związany z branżą chemii rol-
nej w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Od 
2005-2016 dyrektor zarządzający BIOTEK 
Agriculture Polska, autor licznych między-
narodowych projektów badawczych z dzie-
dziny zastosowań I skuteczności działania 
agrochemikaliów. Członek IFS International 
Fertiliser Society, członek Rady Nadzorczej 
Polskiej Grupy Energetycznej S.A. 
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W Polsce, kraju o jednym z największych 
zasobów węgla w Europie oraz o bogatych tra-
dycjach technicznych związanych z górnictwem, 
wszelkie technologie mające na celu pełniejsze 
wykorzystanie potencjału tego surowca spoty-
kają się z dużym zainteresowaniem i stają się 
przedmiotem szerszej dyskusji naukowców 
i polityków. Jedną z koncepcji, która analizowa-
na jest zarówno na szczeblach rządowych jak 
również przez departamenty inwestycyjno-roz-
wojowe wiodących zakładów przemysłowych 
z branży chemicznej i energetycznej jest proces 
zgazowania węgla. Jest to technologia, której 
tradycje sięgają jeszcze XIX wieku i do dzisiaj 
znajduje ona szerokie zastosowanie w różnych 
częściach naszego globu. 

Praktyczne początki tej technologii sięgają 
XIX w., kiedy w 1887 roku opatentowano gazo-
generator Lurgiego z przesuwnym złożem wę-
gla. Pierwszym powszechnym zastosowaniem 
zgazowania była konwersja węgla na gaz dla 
ogrzewania domów i oświetlenia. Na początku 
ubiegłego wieku duża ilość reaktorów zgazowa-
nia węgla pracowała komercyjnie w celu pro-
dukcji gazu palnego dla zastosowań komunal-
nych i przemysłowych. W połowie lat 1950-tych 
rachunek ekonomiczny sprawił, że zaniechano 
eksploatacji większości instalacji zgazowania 
na rzecz tańszych dostaw gazu ziemnego. Zmia-
ny w tym obszarze przyniosły dopiero kryzysy 
naftowe lat 1970-tych, które doprowadziły do 
powtórnego zainteresowania technologiami 
węglowymi. Zaczęły powstawać nowe instala-
cje, głownie w przemyśle petrochemicznym dla 
przetwarzania różnego rodzaju frakcji węglowo-
dorów na gaz syntezowy, dla produkcji amonia-
ku, metanolu oraz wodoru, używanych w hy-
droodsiarczaniu i hydrokrakingu ropy naftowej. 

W ostatnich latach ponownie zauważalne 
jest wzmożone zainteresowanie technologiami 
węglowymi. Ten węglowy renesans zawdzięczać 
można rosnącym cenom gazu, ale również spo-
rym wahaniom cen tego surowca w ostatnich 
latach. Tym bardziej, że złoża węgla występują 
na całym świecie i aktualne proporcje rezerw 
do produkcji potwierdzają ponad 200-stu letnią 
dostępność tego surowca. Stanowić to może do-
skonałą szansę dla Polski, która jako jedno z nie-
wielu państw europejskich dysponuje jednymi 

z największych złóż węgla na starym kontynen-
cie. Z punktu widzenia politycznego, byłyby to 
niewątpliwie ważny element wzmocnienia bez-
pieczeństwa energetycznego kraju i polityki dy-
wersyfikacji źródeł dostaw surowców energetycz-
nych. Z drugiej zaś strony mogłoby to mieć duże 
znaczenie dla polskiej gospodarki. Stworzenie 
własnych instalacji zgazowania węgla mogłoby 
korzystnie wpłynąć na rynkową pozycję  polskich 
przedsiębiorstw, związanych z produkcją chemi-
kaliów, paliw syntetycznych, nawozów i energii. 

Na czym w zasadzie polega ten proces? 
Jakie są zasady działania stosowanych dzisiaj 
technologii? Zgazowanie w najprostszy spo-
sób można opisać jako konwersję paliw stałych 
(węgiel, biomasa, odpady) lub ciekłych (olej) na 
gaz syntezowy, którego głównymi składniami są 
wodór i tlenek węgla. Zgazowanie bazuje na re-
akcjach półspalania. Czynnikami utleniającymi są 
tlen lub powietrze. Wybór tlenu lub powietrza za-
leży od wielu czynników, takich jak reaktywność 
paliwa, celów produkcji gazu oraz typu zgazo-
wywacza. W reakcji bierze również udział para 
wodna, która pełni rolę kontrolera temperatury.

Na świecie istnieje wiele procesów zgazo-
wania. Najprościej podzielić je ze względu na 
sposób przepływu surowca wewnątrz reaktora. 
Tym sposobem reaktory można przypisać do 
jednej z trzech kategorii: ze złożem ruchomym, 
ze złożem fluidalnym oraz o przepływie strumie-
niowym.

W reaktorze ze złożem ruchomym para 
i tlen podawane są z dołu reaktora. Wytwo-
rzony gaz porusza się w górę, a stały surowiec 
w dół, gdzie ulega zgazowaniu. Surowy gaz 
kontaktując się, ze świeżym wsadem surowca 
schładza się, jednocześnie go susząc i pod-
grzewając. Idąc od góry można wyróżnić strefy 
suszenia, odparowania, zgazowania oraz spala-
nia. Popiół poniżej strefy spalania schładza się 
oddając ciepło do pary i tlenu wchodzących do 
układu. Surowy gaz przepływając przez strefy 
suszenia i odparowania porywa znaczące ilości 
substancji smolistych, lekkich węglowodorów 
czy metanu. W związku z tym musi być oczysz-
czony na wylocie z reaktora aby nie uszkodzić 
następnych urządzeń.

Ten typ reaktora zużywa tylko paliwo sta-
łe o uziarnieniu od 5 od 50 mm. Drobniejsze 
cząstki muszą zostać oddzielone i zbrykietowa-
ne przed podaniem do reaktora. Czas przeby-
wania surowca w reaktorze to 15 do 30 minut, 
a temperatura wylotowa jest relatywnie niska 
i wynosi 400-600 °C w zależności od zwartości 
wilgoci.
Przykłady tej technologii:

Gazyfikator Lurgiego – temperatura w dol-
nej części reaktora poniżej temperatury topnie-
nia popiołu.

BGL (British Gas Lurgi) – wersja żużlowa 
z temperaturą wystarczającą do stopienia po-
piołów (otrzymuje się wyższe przereagowanie 
węgla).

Złoże fluidalne 

Jacek Hałgas

O procesie zgazowania węgla słów kilka...

Rys. 1. Coal – węgiel
Gas – gaz
Stream, Oxygen or Air – para, tlenu lub powietrza
Ash – popiół

Rys. 2. Coal – węgiel
Gas – gaz
Stream, Oxygen or Air – para, tlenu lub powietrza
Ash – popiół

W reaktorze fluidalnym stały węgiel i popiół 
są zawieszone w strumieniu gazu przepływają-
cego w górę reaktora. Cząsteczki węgla kurczą 
się w procesie zgazowania są porywane przez 
gorący gaz w górę reaktora, a następnie wraz 
z cząsteczkami popiołu oddzielane w zewnętrz-
nym cyklonie i zawracane do reaktora. Gaz na-
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tomiast kierowany jest do dalszego przerobu.
Reaktory ze złożem fluidalnym przerabiają 

paliwo stałe o uziarnieniu od 0,5 d0 5 mm,  
a czas przebywania wynosi od 10 do 50 sekund. 
Temperatura gazu syntezowego na wylocie z re-
aktora zazwyczaj zawiera się w przedziale 700-
900 °C z wyjątkiem reaktora High Temperatur 
Winckler, gdzie jest wyższa o ok. 150-200 °C 
przez podanie części czynnika utleniającego po-
wyżej złoża fluidalnego.
Przykłady tej technologii:

U-Gas, KBR (TRIG)

do 5 sekund, a temperatura wewnątrz reakto-
ra powyżej 1300 °C. Dzięki takim parametrom 
pracy (wysoka temperatura i duża powierzchnia 
surowca) reakcja zachodzi bardzo szybko. W ta-
kich warunkach temperaturowych powstają bar-
dzo małe ilości metanu dlatego ten typ reaktora 
jest preferowany przy stosowaniu otrzymanego 
gazu syntezowego do dalszych procesów che-
micznych.

W reaktorach fluidalnych dozowanie su-
rowca może odbywać się na dwa sposoby:

• Mokry, w którym do reaktora pompowa-
ny jest tzw. muł węglowy (miał węglowy 
z wodą),

• Suchy, w którym miał węglowy transpor-
towany jest pneumatycznie przy pomocy 
inertnego gazu (azotu lub dwutlenku 
węgla).

Również chłodzenie gorącego gazu na 
wylocie z reaktora może odbywać się w dwo-
jaki sposób: w wymienniku ciepła lub poprzez 
bezpośrednie chłodzenie wodne. Wymiennik 
jest efektywniejszy energetycznie, ale chłodze-
nie bezpośrednie jest atrakcyjnym rozwiązaniem 
gdy syngas wymaga dalszej konwersji tlenku 
węgla. Ponadto ten rodzaj chłodzenia może 
mieć mniejsze nakłady inwestycyjne nawet 
o ok. 30 %.

Reaktory o przepływie strumieniowym to 
obecnie rozwiązanie najpopularniejsze na świe-
cie ze względu na przetwarzanie szerokiego 
wachlarza surowców, a także na duże obciąże-
nia pojedynczego reaktora co skutkuje najmniej-
szymi kosztami inwestycyjnymi w stosunku do 
pozostałych technologii.

Rys. 3. Coal – węgiel
Gas – gaz
Stream, Oxygen or Air – para, tlenu lub powietrza
Slag – żużel

Technologie dostępne komercyjnie:
GE, Shell, Siemens (rys. 4,5,6)
W 2010 roku przewidywano wzrost zdol-

ności produkcyjnych reaktorów zgazowania 
na poziomie, który widzimy obecnie. Jednak 
spodziewano się zupełnie odmiennej struktu-
ry tego wzrostu. Przewidywano równomierny 
wzrost w przemyśle energetycznym głównie 
w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem rewo-
lucja łupkowa na amerykańskim rynku zaha-
mowała tam rozwój technologii zgazowania 
węgla. Wprost przeciwnie sytuacja miała się 
w Chinach, które w wyniku małych zasobów 
gazu ziemnego i ropy na dużą skalę zaanga-
żowały się w konwersję węgla, głównie jako 
źródło surowca dla przemysłu chemicznego. 
W roku 2010 światowa struktura produkcji 
substancji chemicznych i paliw pochodzą-
cych ze zgazowania węgla kształtowała się 
następująco:  30 882, 7 MWth z ogółu wy-
generowanego gazu syntezowanego lwią 
cześć stanowiły: paliwa płynne ( 14 957 
MWth), substancje chemiczne (11 432 MWth, 
w tym amoniak i metanol) oraz energia elek-
tryczna 2 590 MWth i paliwa gazowe 1900 
MWth)1. Dane opublikowane w 2013 roku  
na temat stanu rozwoju układów zgazowa-
nia na świecie wskazują na niespotykanie 
dynamiczny rozwój tej technologii. Znajduje 
to m.in. odzwierciedlenie w 48% wzroście 
produkcji gazu procesowego w porównaniu 
ze stanem z 2010 roku. Aktualne kierunki 
rozwoju technologii zgazowania węgla są 
związane przede wszystkim z produkcją gazu 
syntezowego, który znajduje zastosowanie 

Rys. 4. Schemat technologii GE. Żródło: J. Kotowicz, (3).

W reaktorze o przepływie strumieniowym 
zmielony węgiel lub rozdrobniony olej prze-
pływają współprądowo z tlenem i parą. Czas 
przebywania jest bardzo krótki i wynosi od 0,5 
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w produkcji substancji chemicznych (w tym wo-
doru). Ocenia się, że 25% światowej produkcji 
amoniaku i 30% światowej produkcji metanolu 
wytwarzane jest przy wykorzystaniu procesów 
zgazowania. Innymi kierunkami zastosowania 
gazu z procesów zgazowania są produkcja 
glikolu, etanolu oraz paliw płynnych i gazowych. 
W Azji renesans przeżywa koncepcja produkcji 
syntetycznego gazu ziemnego. W roku 2015 na 
całym świecie pracowało ponad 270 układów 
do naziemnego zgazowania węgla, w ramach 
których funkcjonowało ponad 680 reaktorów 
zgazowania. W chwili obecnej największym pod 
względem produkcji syngazu jest układ Pearl 
GTL, powstały w 2011 roku w Katarze. Korzysta 
on z 18 reaktorów pracujących metodą Shell SGP. 
Następnie prym wiodą nienowe już instalacje, 
pochodzące odpowiednio z 1977 i 1982 roku 

Sasol Synfuels East i  West w Republice Południo-
wej Afryki. Charakteryzują się one większą ilością 
reaktorów (po 40) i korzystają z technologii Lurgi 
FBDB. Pozostałe 8 największych światowych in-
stalacji zlokalizowane jest w Chińskiej Republice 
Ludowej oraz jeden układ zgazowania węgla 
w Stanach Zjednoczonych. Chiny korzystają 
z różnych metod zgazowywania (Shell SCGP, GE, 
Siemens). Z nowych inwestycji widać wyraźnie, 
że układy zgazowania szczególnie intensywnie 
rozbudowywane są właśnie na regionie Azji i Pa-
cyfiku. W tym sektorze niekwestionowanym lide-
rem są Chiny, chociaż pracują już lub są planowa-
ne układy zgazowania w Indiach, Malezji, Japonii 
i Korei Południowej. Do największych planowa-
nych inwestycji należą inwestycje Changjj oraz 
Urumqi budowane przez Sinopec, chińskiego 
potentata sektora paliwowego. Będą one wypo-

sażone odpowiednio w 20 +2 i 24  +4 reaktory, 
których moce produkcyjne mają być zbliżone do 
dotychczas największych katarskich instalacji. Już 
dzisiaj w regionie Azji i Pacyfiku działa, bądź jest 
w budowie więcej reaktorów niż w reszcie świata 
razem wziętej.

Generalnie obserwując aktualne światowe 
trendy w dziedzinie zgazowania można zauwa-
żyć dwie odmienne tendencje. Z jednej strony 
nowe układy zgazowania węgla czy koksu 
ponaftowego dla celów produkcji substancji 
chemicznych lub energii stają się coraz większe. 
Jest to tendencja szczególnie widoczna w Azji 
na Bliskim Wschodzie. Tymczasem wzrasta 
również liczba mniejszych instalacji zgazowania 
biomasy oraz innych odpadów. Nie potrzebują 
one bowiem tak dużych rozmiarów jak wielkie 
jednostki produkujące na skale przemysłową. 
Często powstają one z myślą zaspokojenia po-
trzeb energetycznych poszczególnych miast.2 

Przypisy:
1. http://www.gasification-syngas.org/resour-
ces/the-gasification-industry/
2. http://www.gasification-syngas.org/resour-
ces/the-gasification-industry/
3. J. Kotowicz. Ekonomiczno-techniczne 
aspekty wykorzystania gazu w energetyce. 
Wydz. Inżynierii i Ochrony Środowiska. 
Politechnika Częstochowska.

Jacek Hałgas, 
Starszy specjalista ds. Inwestycji,

Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Rys. 5. Schemat technologii SHELL. Żródło: J. Kotowicz, (3).

Rys. 6. Schemat technologii SIEMENS. Żródło: J. Kotowicz, (3).
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Ropa i prąd 
z Połęcka

PGNiG SA Oddział w Zielonej 
Górze zakończył zadanie inwestycyj-
ne „Zagospodarowanie złoża Połęc-
ko” – etap Ia i Ib”. 

Odbiór końcowy inwestycji miał miejsce 31 
maja. Na terenie instalacji pojawili się przed-
stawiciele inwestora (projekt realizowany był 

Zadaniem instalacji technologicznej Ośrodka Produkcyjnego Połęcko jest separacja i stabilizacja ropy naftowej oraz przygotowa-
nie gazu ziemnego do zasilania bloku energetycznego. Fot. Michał Burkowski

Na OP Połęcko z gazu pozyskiwanego z ropą naftową produkowana jest energia elektryczna w bloku energetycznym o łącznej 
mocy 1030 kW. Fot. Michał Burkowski 

jącego bloku energetycznego o mocy 1030 kW.
Na Ośrodku Produkcyjnym Połęcko po-

zyskujemy ropę naftową w ilości ok. 80 ton 
ropy na dobę oraz gaz towarzyszący ropie 
naftowej w ilości od 600 do 1000 m3/h. OP 
Połęcko podlega Kopalni Ropy Naftowej Kije. 
Przez dwa lata prowadzić będziemy próbną 
eksploatację. Pozyskane w tym czasie dane 
posłużą do weryfikacji planów związanych 
z wydobyciem.

Produkcja energii elektrycznej 
Podczas wydobywania ropy naftowej ze 

złoża Połęcko towarzyszący jej gaz ziemny 
jest zagospodarowywany do produkcji ener-
gii elektrycznej. W tym celu wybudowano 
blok energetyczny o łącznej mocy 1030 kW.

Uzyskana energia jest wykorzystywana 
przez Ośrodek Produkcyjny Połęcko, a jej nad-
wyżka wprowadzana do sieci dystrybucyjnej 
SN-ENEA Operator. Zgodnie z warunkami przy-
łączenia do sieci elektroenergetycznej moc do-
starczona do sieci wynosi 800 kW. W przypadku 
braku wydobycia i wstrzymania pracy agrega-
tu prądotwórczego możliwe będzie zasilanie 
obiektów zrealizowanych w ramach zadania 
inwestycyjnego „Zagospodarowanie złoża Po-
łęcko” z sieci zewnętrznej. Odstawienie agre-
gatu nie spowoduje konieczności wstrzymania 
wydobycia na OP Połęcko. Blok energetyczny 
współpracować będzie ze stacją transforma-
torową 15/0,4kV, która przyłączona będzie do 
sieci dystrybucyjnej SN-15 kV linią kablową 
o długości 2 km. 

Bogumiła Orlicka
Inspektor nadzoru

Dział Projektów Górniczych
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

przez Dział Projektów Górniczych) i wykonawcy 
(PGNiG Technologie SA). Ostatnie ustalenia od-
były się na tle płonącej świeczki i szumu pracu-
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Wraz z początkiem 2016 roku roz-
poczęła się realizacja kolejnej dużej 
inwestycji w kopalni zielonogórskie-
go Oddziału PGNiG SA - KRNiGZ 
Dębno, mianowicie budowa kom-
presora do zatłaczania gazu nadmia-
rowego do złoża Barnówko-Mostno-
-Buszewo. Zadaniem tej inwestycji 
jest przede wszystkim utrzymanie 
wydobycia ropy naftowej na obec-
nym poziomie oraz zwiększenie stop-
nia sczerpania złoża przez wdrożenie 
wtórnej metody eksploatacji. 

Dodać energii
Eksploatację złoża ropy naftowej na po-

czątku prowadzi się metodami pierwotnymi, 
przy wykorzystaniu naturalnej energii złoża. Po 
pewnym czasie wyczerpuje się ona lub jest zbyt 
mała, wtedy stosuje się metody wtórne, które 
dostarczają do złoża dodatkową energię (wtła-
czanie wody lub gazu). Kolejnym niekorzystnym 

Gaz nadmiarowy – z powrotem do złoża

zjawiskiem związanym z postępującą eksploata-
cją jest sukcesywny wzrost wykładników gazo-
wych w odwiertach produkcyjnych. Zbyt wysoki 
udział gazu w wydobywanym płynie złożowym 
w połączeniu z ograniczoną przepustowością 
instalacji uzdatniania prowadzi do ograniczenia 
produkcji z odwiertów o wysokim wykładniku, 
co z kolei wpływa na spadek wydobycia ropy 
naftowej. Kombinacja obu tych czynników spo-
wodowała podjęcie decyzji o powrotnym zatła-
czaniu nadmiaru gazu ziemnego do złoża BMB.

Kompresor
Zatłaczanie gazu nadmiarowego do złoża 

BMB zostanie zrealizowane za pomocą zestawu 
kompresora technologicznego zlokalizowanego 
w Ośrodku Centralnym Barnówko, który będzie 
napędzany silnikiem elektrycznym. Dzięki temu 
będziemy w stanie wtłoczyć do złoża nawet 
do 200 Nm3/min gazu, pobieranego z jednego 
z dwóch źródeł – separatora V-0361 (gaz zasiar-
czony) lub wymiennika E-0200 (gaz handlowy). 
Sprężony do ciśnienia ok. 35 MPa gaz nadmiaro-

wy będzie powracał do złoża odwiertami Most-
no-1 oraz Mostno-3. Przewidywany termin za-
kończenia robót budowalnych to grudzień 2016.

Rafał Sedlaczek
Kierownik zmiany, KRNiGZ Dębno

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

* przedruk z Biuletynu Technicznego 
„Szejk” Nr 1(116) VI 2016 Budowa budynku kompresora na terenie OC Barnówko. Fot. Rafał Sedlaczek

Wylewanie fundamentów pod budynek kompresora gazu nadmiarowego w KRNiGZ Dębno. Fot. Rafał Sedlaczek

Uwaga! Plac budowy. Fot. Rafał Sedlaczek

Montaż konstrukcji stalowej budynku kompresora gazu nad-
miarowego. Fot. Rafał Sedlaczek
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Jerzy 
Zagórski

Mniej odkryć na świecie w 2015 r.
Opracowania wykonane przez IHS i Mor-

gan Stanley podają, że w 2015 r. odkryto poza 
USA tylko 380 mln t zasobów ropy naftowej, 
co odpowiada całkowitemu zużyciu na świe-
cie w ciągu miesiąca. Jeśli uwzględnić również 
USA, gdzie bilans poprawiają zasoby ropy 
i gazu z łupków, to wielkość odkryć wzrasta do 
1,6 mln t ropy, nadal jednak jest to najmniejsza 
ilość od roku 1952. W połączeniu ze zmniejsze-
niem liczby czynnych urządzeń wiertniczych jest 
to zapowiedź poważnych kłopotów, jakie cze-
kają branżę po powrocie koniunktury i zwięk-
szeniu popytu na ropę naftową. Analitycy IHS 
podkreślają, że jest to piąty kolejny rok, kiedy 
utrzymuje się zmniejszenie wielkości odkrytych 
zasobów. co spotęgowane zostało dodatkowo 
przez spadek ilości wierceń poszukiwawczych 
i rozpoznawczych. W ub. roku poza USA wy-
konano 4300 wierceń w porównaniu z liczbą 
5200 w 2014 r. i 5300 w 2012 r., czyli w szczy-
towym okresie koniunktury 2005-2015. Liczba 
głębokowodnych otworów poszukiwawczych 
i rozpoznawczych w 2015 r. zmniejszyła się 
o 20%, wiercenia ultragłębokowodne zmniej-
szyły się o 40%.

Nieco lepsza jest sytuacja w odkryciach 
konwencjonalnych złóż gazu ziemnego, ponie-
waż w 2015 r. odkryto zasoby rzędu 1,22 mld t 
równoważnika ropy naftowej. Niewiele też 

było dużych odkryć, takich jak Johan Sverdrup 
na Morzu Północnym, czy złoże gazu Zohr na 
Morzu Śródziemnym. Obecne prognozy wska-
zują, że przeciwdziałanie globalnemu ocie-
pleniu zmniejszy zużycie paliw w 2030 r. do 
11,7 mln t/d, jednak tylko 2/3 tej ilości będzie 
mogło być pokryte z eksploatacji istniejących 
złóż. Aby zapewnić równowagę za 5-10 lat, bo 
tyle przynajmniej wynosi okres od odkrycia do 
początku eksploatacji, konieczne są ciągłe in-
westycje. Postęp w udostępnianiu złóż niekon-
wencjonalnych i zwiększanie wydobycia w tej 
kategorii węglowodorów raczej nie wypełni 
luki w podaży.

Zróżnicowanie cen gatunków 
ropy w 2015 r.

Zestawienie cen ropy z I półrocza br. (tab. 
1) w odniesieniu do stanu z 15 grudnia 2015 
r. pokazuje, jak duża była rozpiętość cen w tym 
okresie. Czerwcowy wzrost do poziomu 50 do-
larów za baryłkę. Powrót cen ropy na początku 
czerwca br. pobudził nadzieje producentów, 
szczególnie w krajach silnie uzależnionych od 
dochodu z eksportu ropy, na poprawę opłacal-
ności. Najbardziej wymownym przykładem jest 
kwaśna ropa z Michigan, za którą w styczniu 
i lutym br. płacono tylko 18 dolarów. Niewie-
le wyższa była wycena ciężkiej ropy gatunku 
Merey z Wenezueli. Korzystniejsza jest pozycja 
ciężkiej ropy z Iranu, której cena w maju niemal 
zrównała się z ceną ropy WTI. W tym samym 
okresie dość wysokie były ceny ropy średniej 
z Alaski North Slope), ale jednocześnie znacz-

Gatunek ropy 15.12.2015 15.01.2016 15.02.16 15.03.16 15.04.16 15.05.16 15.06.16
Koszyk OPEC 33,64 26,50 28,72 34,65 37,86 44,37 45,36
West Texas Intermediate 32,00 26,00 26,00 35,00 36,25 42,75 45,50
Alaskan North Slope 27º (USA) 41,78 37,72 41,77 22,94 36,36 30,62 24,29
Michigan sour (USA) 24,00 18,00 18,00 27,00 28,25 34,75 37,50
Isthmus 33º (Meksyk) 37,68 30,03 28,68 35,45 38,14 44,76 47,51
Merey (Wenezuela) 24,42 20,80 21,38 25,83 28,84 34,28 38,22
Brent 38º 38,16 30,75 32,46 38,51 41,48 46,83 48,28
Urals (Rosja) 36,97 29,15 30,87 36,87 39,89 45,08 46,60
Arabian light (Arabia Saud.) 33,70 26,35 28,77 34,74 38,22 43,48 46,28
Bonny light 37º (Nigeria) 38,16 30,40 32,34 38,53 41,51 46,85 48,48
Saharan blend 44º Algieria) 38,59 31,28 33,26 39,41 42,33 47,73 48,98
Iran heavy 31,73 24,07 27,28 33,23 36,65 41,67 44,68
Minas 34º (Indonezja) 33,53 30,80 29,49 34,62 38,52 48,64 51,56

na jest rozpiętość cen tej odmiany i jej waha-
nia. Cena większości gatunków ropy z rejonu 
Zatoki Perskiej kształtuje się powyżej średniej 
z koszyka OPEC, wyjątkiem jest ropa średnia 
Kuwait Export z ceną 41,60 dolarów, również 
lekka ropa z Iraku odmiany Basrah była w maju 
wyceniona tylko na 42 dolary.

USA największym producentem 
ropy i gazu w 2015 r.

Rok 2015 był kolejnym rokiem, w którym 
USA stały się największym producentem ropy 
i gazu na świecie, przy czym ropa i pozostałe 
węglowodory ciekłe stanowią 60% produkcji. 
Stało się tak, mimo niskich cen ropy w 2015 r. – 
cena ropy WTI w styczniu wynosiła przeciętnie 
47 dolarów za baryłkę i spadła do 37 dolarów 
w grudniu – i spadku liczby czynnych urządzeń 
wiertniczych o 60%, natomiast produkcja ropy 
w tym okresie wzrosła o 136 tys. t/d, produkcja 
gazu wzrosła o 104 mln m3/d. Krótkotermino-
wa perspektywa wydobycia według Agencji 
Informacji Energetycznej USA przewiduje jed-
nak spadek o 1,97 mln t/d w br. w porównaniu 
z rokiem 2015, z utrzymaniem się tego poziomu 
również w 2017 r. Spadek ma nastąpić także 
w Rosji i tam wyniesie 1,5 mln t/d. Na Bliskim 
Wschodzie decydować będzie stanowisko Ara-
bii Saudyjskiej. Inaczej niż w poprzednich okre-
sach wahań cen ropy, gdy Arabia Saudyjska 
współdziałała z OPEC i zmieniała limity wydo-
bycia, teraz nie tylko nie ogranicza, ale nawet 
zwiększa produkcję.

Tabela 1. Ceny ropy naftowej w I półroczu 2016 r. (według OPEC, Oil & Gas Journal, 2016)
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Zwycięstwo przeciwników 
szczelinowania w Niemczech

Obecnie w Niemczech przy aktualnym 
stanie prawnym wiercenia z zastosowaniem 
szczelinowania są dozwolone, lecz od paru 
lat takich pozwoleń nie wydaje się. Decyzje 
koalicji rządowej z 21 czerwca br. o wprowa-
dzeniu bezterminowego zakazu szczelinowa-
nia wskazują, że Niemcy dołączyły do grona 
krajów europejskich niedopuszczających do 
stosowania szczelinowania hydraulicznego 
w poszukiwaniach węglowodorów. To posta-
nowienie podlega jeszcze zatwierdzeniu przez 
parlament, który może wyznaczyć 5-letni 
okres, po którym zakaz byłby ponownie roz-
patrywany. Jednak przy obecnym układzie sił 
w Bundestagu i wpływach grupy ekologicz-
nej „Przyjaciele Ziemi” jest to mało prawdo-
podobne. Jedynie wyjątkowo, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, możliwe byłoby 
wykonywanie otworów testowych po uzyska-
niu zgody nie tylko władz lokalnych, lecz także 
federalnych. 

Gazociąg TAP
Jeśli nie wystąpią nieprzewidziane prze-

szkody i gazociąg TAP (Trans Adriatic Pipeline) 
zostanie zbudowany, to powstanie wreszcie 
postulowany od dawna Południowy Korytarz 
Gazowy. W inauguracji budowy, której prze-
wodniczył premier Grecji Alexis Tsipras, udział 
wzięli przedstawiciele Albanii, Azerbejdżanu, 
Bułgarii, Gruzji, Szwajcarii, Turcji i Włoch oraz 
wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Ma-
roš Šefčovič. Ceremonia odbyła się w Saloni-
kach 17 maja br. Gazociąg o długości 878 km 
i średnicy 1215 mm (w części podmorskiej 915 
mm) zostanie połączony na granicy grecko-tu-
reckiej z gazociągiem TANAP (Trans Anatolian 
Pipeline) transportującym gaz ze złoża Szach 
Deniz II i przez Grecję i Albanię oraz Adriatyk 
dotrze do południowych Włoch. Od 2020 r. 
ma dostarczać do Europy 10 mld m3 gazu 
rocznie. Akcjonariuszami tej inwestycji są: BP 
(20%), azerski SOCAR (20%), włoski SNAM 
(20%), belgijski Fluxys (19%), hiszpański Ena-
gas (16%) i szwajcarska Axpo (5%).

Gaz na Morzu Śródziemnym
W otworze Baltim SW-1 we wschodniej 

części delty Nilu stwierdzono piaszczysty ho-
ryzont gazonośny o dobrych własnościach 
zbiornikowych o miąższości netto 62 m. Są to 
utwory molasowe górnego oligocenu. W tej 
samej strefie BP Egypt odkrył złoże Nooros, 
z którego obecnie wydobywa się 8840 t/d rów-
noważnika ropy naftowej. Wyniki potwierdzają 
perspektywiczność tego rejonu nazwanego 
Great Nooros. Obiekt Baltim będzie rozwierca-
ny w najbliższym czasie, ale już teraz BP szacuje 
zasoby geologiczne tego rejonu na 70-80 mld 
m3 gazu. Wiercenie jest zlokalizowane na mo-
rzu o głębokości 25 m, tylko 12 km od wybrze-
ża, ponadto zagospodarowanie nowego złoża 
będzie ułatwione dzięki istniejącej infrastruk-
turze. Wiercenie Baltim SW-1 zakończono na 
głębokości 3750 m. Prawa do koncesji Baltim 
South Development posiadają BP Egypt (50%) 
i ENI (50%).

Duże złoże ropy w Gujanie
Podczas gdy w naszym regionie informacje 

o odkryciach są niezbyt częste i ich wielkość 
nie jest imponująca, z zachodniej półkuli nad-
chodzą wiadomości o znaczących sukcesach 
poszukiwawczych. W końcu czerwca br. takie 
doniesienia nadeszły z Gujany. Po wykonaniu 
w obrębie bloku Stabroek dużego zdjęcia sej-
smicznego 3-D ExxonMobil zaplanował tam kil-
ka otworów poszukiwawczych. W pierwszym 
z nich, Liza-1 odwierconym w 2015 r. stwier-
dzono obecność 90-metrowego horyzontu ro-
ponośnego. Teraz podano wyniki opróbowania 
otworu Liza-2, w którym przewiercono ropono-
śny interwał piaskowców górnej kredy o miąż-
szości 58 m. Ze względu na wielkość zasobów 
szacowaną w granicach 108-190 mln t rów-
noważnika ropy naftowej prezes ExxonMobil 
Exploration Co. Steve Greenlee nazwał to zło-
że „odkryciem klasy światowej”. Blok Stabroek 
zajmuje powierzchnię 26,7 tys. km2. Wiercenie 
osiągnęło głębokość 5475 m przy głębokości 
wody 1692 m.

Rozpoznanie złoża Libra w Brazylii
W marcu br. na złożu Libra w basenie 

Santos przewiercono horyzont produktywny 

o miąższości 301 m, w czerwcu w kolejnym 
otworze, siódmym na tym bloku, uzyskano 
jeszcze lepszy rezultat w postaci poziomu 
zbiornikowego o miąższości netto 410 m. 
Wiercenie 3-RJS-742 A jest oddalone o 10,3 
km od pierwszego otworu, którym w maju 
2010 r. odkryto złoże. Akumulacja znajduje 
się w utworach podsolnych na głębokości 
ok. 5000 m przy głębokości wody 2000 m, 
w sąsiedztwie złoża Tupi, ok. 180 km od Rio 
de Janeiro. Ropa jest dobrej jakości, o ciężarze 
0,8927 g/cm3 (27º API). Zasoby wydobywalne 
ocenia się na 1 do 1,6 mld t. Wyniki 
rozpoznania potwierdzają, że jest to jedno 
z największych złóż odkrytych w ostatnich 
latach. Konsorcjum, w którym operatorem jest 
Petrobras z 40% udziałów, Shell (20%), Total 
(20%), CNPC (10%) i CNOOC (10%) zakontrak-
towało statek FPSO o zdolności produkcyjnej 
6,8 tys. t/d ropy i 4 mln m3/d gazu, a wkrótce 
dołączy do niego następna jednostka o zdol-
ności 25 tys. t/d ropy i 12 mln m3/d gazu.

Podmorski gazociąg 
z Iranu do Omanu

Plany zwiększenia eksportu gazu ziemne-
go z Iranu napotykają na trudności z powodu 
niedostatecznych mocy przerobowych irań-
skich zakładów skraplania gazu. Ma temu za-
radzić budowa 400-kilometrowego gazociągu 
z prowincji Hormozgan w południowym Iranie 
do portu Suhar (Sohar) w Omanie, w połowie 
przebiegającego po dnie Zatoki Omańskiej. 
Umowa Iran-Oman przewiduje eksport gazu 
irańskiego w ilości 28 mln m3/d, z czego 1/3 
będzie skraplana w zakładach Qalhat w Oma-
nie, a reszta zostanie skierowana na rynek 
wewnętrzny sułtanatu. Skroplony gaz ziemny 
będzie następnie eksportowany do Europy 
i Azji. Inwestycja wartości 1,5 mld dolarów 
ma być ukończona w ciągu dwóch lat. Oprócz 
National Iranian Gas Co. i Iranian Offshore 
Engineering and Construction Co. udziałem 
w budowie gazociągu jest zainteresowanych 
siedem firm zagranicznych. Wiele lat temu 
powstał podobny plan budowy podmorskiego 
gazociągu z Omanu do Indii, ale nie został zre-
alizowany m. in. z powodu głębokości morza 
sięgającej 3200 m.
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Rekordowy rozstaw sejsmiki 
morskiej

Należący do PGS statek sejsmiczny „Ram-
ford Tethys” oddany do użytku w marcu br. wy-
konywał na Morzu Norweskim w rejonie złoża 
gazu Asta Hansteen zdjęcie sejsmiczne 3-D 
o powierzchni 4400 km2. Jednostka holowała 
rozstaw składający się z 16 streamerów o dłu-
gości 8,1 km, rozmieszczonych w odległości 
75 m czyli pokrywający powierzchnię 9,1 km2. 
Łącznie jest to 129,6 km – najdłuższy zestaw 
pomiarowy holowany przez jeden statek. „Ram-
ford Tethys” wykonuje nie tylko pomiary sej-
smiczne, lecz także elektromagnetyczne. Dzięki 
temu możliwa jest zintegrowana interpretacja 
danych sejsmicznych i elektromagnetycznych 
z wynikami geofizyki wiertniczej i własnościami 
fizycznymi skał przy wykorzystaniu oprogra-
mowania Rock Solid Images. Poprzedni rekord 
wydajności w morskich badaniach sejsmicznych 
3-D ustanowił w Zatoce Bengalskiej statek „Po-
larcus Amani” rejestrując 190 km2 dziennie.

Gazohydraty na Oceanie Indyjskim
Występowania dotychczas gazohydratów 

były znane z Atlantyku i Oceanu Spokojnego. 
Teraz, w okresie od marca do sierpnia 2015 r. 
statek wiertniczy „Chikyu” wykonywał wier-
cenia i pomiary w Zatoce Bengalskiej. Były to 
badania  w ramach programu „Natural Gas 
Hydrates Program Expedition 02” i obejmowa-
ły 42 wiercenia o głębokości od 239 do 567 
m przy maksymalnej głębokości wody 2815 
m. Z ogólnej długości 6659 m przewierconych 
odcinków uzyskano 2271 m rdzeni. „Expedition 
02” była kontynuacją „Expedition 01” realizo-
wanej w 2006 r. na Oceanie Indyjskim przez 
Służbę Geologiczną USA (USGS) wspólnie z in-
dyjskim Directorate General of Hydrocarbons. 
Stwierdzono wtedy występowanie w piasz-
czystych utworach koncentracji gazohydratów 
w warunkach rokujących możliwość eksplo-
atacji. W programie „Expedition 02” oprócz 
USGS uczestniczyły Oil and Natural Gas Corp. 
(Indie) i Japan Agency for Marine-Earth Sci-
ence and Technology. Gazohydraty występują 
w basenie Kriszna-Godavari i w basenie Ma-
hanadi, w gruboziarnistych piaszczystych osa-
dach stożków nasypowych i brzegów koryt. Tim 
Collett z USGS ocenia odkrycie jako największe 
akumulacje gazohydratów o najwyższej kon-
centracji stwierdzone dotychczas na świecie. Ich 
charakterystyka geologiczna i techniczna opra-

cowana na podstawie danych z próbek, w tym 
z próbek pobranych próbnikami ciśnieniowymi, 
pozwala lepiej poznać warunki występowania 
gazohydratów i oszacować wymagania techno-
logiczne konieczne do bezpiecznej eksploatacji. 
Potwierdził to również koordynator Walter 
Guidroz stwierdzając, że osiągnięcia takie jak 
w Zatoce Bengalskiej pomagają w odblokowa-
niu globalnego potencjału gazohydratów. 
Następnym etapem „Expedition 02” będą testy 
eksploatacyjne w celu określenia technicznych 
i ekonomicznych warunków produkcji gazu.

Wzrost strategicznych rezerw 
ropy naftowej w Chinach

Analitycy z banku JP Morgan Chase zwraca-
ją uwagę na duży import ropy naftowej w Chi-
nach, porównywalny z importem USA. Import 
wzrósł o 16% w tym roku, osiągając w lutym 
rekordowy poziom 1,09 mln t/d. Oprócz spad-
ku produkcji krajowej głównym powodem za-
kupów jest uzupełnianie strategicznych rezerw 
ropy. Jak podaje chińskie Krajowe Biuro Sta-
tystyczne, w pierwszym etapie zakończonym 
w 2009 r. zgromadzono 12,3 mln t ropy. Teraz, 
korzystając z niskich cen, Chiny intensywnie 
powiększają swoje zapasy i według szacunków 
w sierpniu br. osiągną one poziom 69,5 mln t. 
Jeśli tak duży import utrzyma się w dłuższym 
okresie, może to zahamować wzrost cen ropy 
obserwowany w czerwcu br.

Jerzy Zagórski
Źródła: Alexander Gas & Oil Connections, 

Hart’s E&P, IHS, Natural Gas World, Offshore, Oil 
& Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal, World Oil.

LOTOS i PGNiG realizują pionierską 
dostawę paliwa żeglugowego LNG

Spółki LOTOS i PGNiG dostarczyły 120 m3 

(120 tys. litrów) skroplonego gazu LNG jako pa-
liwa żeglugowego do zbiorników nowoczesnego, 
budowanego w Stoczni Remontowa Shipbuilding 
statku typu PSV (Platform Supply Vessel ) SIEM 
HARMONY. Pozwoli to na przeprowadzenie prób 
morskich jednostki, przed oddaniem jej do użytku. 
Cysterny odebrały gaz z Terminalu LNG im. Pre-

zydenta Lecha Kaczyńskiego i przetransportowały 
do stoczni w Gdańsku. To pierwsze tego typu 
przedsięwzięcie logistyczne w Polsce i jednocze-
śnie efekt współpracy LOTOSU i spółki PGNiG.

– Dzięki terminalowi w Świnoujściu mamy 
możliwość sprawnego rozdysponowania LNG 
w całym kraju. Powstaje także coraz więcej jed-
nostek morskich wykorzystujących LNG jako pali-
wo, które spełnia wszelkie obostrzenia dotyczące 
emisji siarki i substancji szkodliwych. Dlatego 
bunkrowanie statków jest usługą, która chcemy 
w najbliższym czasie rozwijać – powiedział Hen-
ryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Statki typu tzw. dual fuel, uważane za bardzo 
pionierskie technologicznie, zasilane są zarówno 
konwencjonalnym paliwem żeglugowym, jak 
i znacznie czystszym gazowym. Dzięki temu są 
o wiele bardziej przyjazne środowisku niż te z tra-
dycyjnym napędem. Armatorzy, chcąc spełnić unij-
ne wymogi środowiskowe w stosunku do paliw 
zawierających do 0,10 proc. siarki, wprowadzają 
do swojej floty mniej emisyjne statki napędzane 
paliwem LNG. Zaostrzone rygory emisyjności, 
zawarte w unijnej dyrektywie siarkowej, nakazu-
ją dziesięciokrotne zmniejszenie emisji siarki od 
2015 roku.

– Technologia związana z dystrybucją, a tak-
że stosowaniem LNG, to technologia przyszłości 
– podkreśla Przemysław Marchlewicz, wiceprezes 
Zarządu Grupy LOTOS S.A. – Cieszę się, że Gru-
pa LOTOS wspólnie z PGNiG i stoczniami śmiało 
podejmuje to wyzwanie z korzyścią dla kraju. Bę-
dziemy wspierać zarówno rozwój tej dziedziny, jak 
i związanej z nią infrastruktury. To właściwy i po-
żądany kierunek także, a może i przede wszyst-
kim, ze względu na ochronę środowiska.

LNG jest obecnie najczystszym paliwem 
używanym w żegludze. Na szczególną uwagę 
zasługują właściwości LNG, które w kontakcie 
z powietrzem odparowuje i szybko znika w at-
mosferze, nie pozostawiając osadów na wodzie. 
Z tego powodu, nawet w przypadku rozszczelnie-
nia zbiornika, nie będzie stanowić zagrożenia dla 
środowiska. To bezpieczne i zarazem ekologiczne 
paliwo. Statki wykorzystujące je do napędu są naj-
bezpieczniejszymi jednostkami pływającymi.

– LOTOS Asfalt dywersyfikuje dostawy paliw 
żeglugowych na rynek, który dzisiaj od dostaw-
ców oczekuje wprowadzania paliw alternatyw-
nych, niskosiarkowych – podkreśla Piotr Przybo-
rowski, prezes Zarządu LOTOS Asfalt. – To nowy, 
wręcz pionierski, a zarazem innowacyjny, kierunek 
naszej działalności handlowej. To, co dziś robimy 
sygnalizuje rynkowi, że do stałej oferty wprowa-
dzamy paliwo żeglugowe LNG z możliwością do-
stawy we wszystkich portach w Polsce.

Zespół Prasowy
PGNiG SA
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Stanisław Szafran Dominika Bernaś Jolanta Likus

Kalendarium
27.07.2016 r. w sali konferencyjnej Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbyło 
się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego  Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowe-
go i Gazowniczego kol. prof. dr hab. inż. Stanisława Rychlickiego 
– prezesa SITPNiG i kol. dr inż. Stanisława Szafrana – sekretarza ge-
neralnego SITPNiG z Zarządem i Radą Nadzorczą Polskiego Górnic-
twa Naftowego i Gazownictwa S.A. Inicjatywa spotkania wyszła ze 
strony przedstawicieli Zarządu Głównego SITPNiG i została życzliwie 
przyjęta przez władze PGNiG S.A.
31.07.2016 r. w Krośnie odbyła się IX edycja imprezy pod na-
zwą „Świet(l)ne miasto Krosno” w formie pikniku naukowego na kro-
śnieńskim rynku. Głównym organizatorem imprezy jest Regionalne 
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, a jednym z partnerów Oddział 
SITPNiG w Krośnie. 
4.08.2016 r. w siedzibie biura Zarządu Głównego SITPNiG od-
było się posiedzenie Głównego Sądu Koleżeńskiego SITPNiG. 
30.08.2016 r. w sali prezydialnej Zarządu Głównego SITPNiG 
odbyło się I posiedzenie Komisji Wyborczej XXXIX Walnego Spra-
wozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Nauko-
wo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego. Zgodnie z zapisami § 60 Statutu SITPNiG w posie-
dzeniu uczestniczyli prezesi Zarządów Oddziałów SITPNiG wybrani 
na Walnych Zgromadzeniach Delegatów Oddziałów SITPNiG w bie-
żącej kampanii sprawozdawczo-wyborczej, sekretarz generalny, 
przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Rady 
Seniorów. Posiedzeniu przewodniczył dr inż. Dominik Staśko - pre-
zes Oddziału Krakowskiego SITPNiG, który jest gospodarzem XXXIX 
WZD. 
8.09.2016 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
w Bóbrce odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Muzeum.  
9.09.2016 r. w sali prezydialnej Zarządu Głównego SITPNiG 
odbyło się XI posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SITPNiG.  
Głównym tematem obrad były sprawy organizacyjne XXXIX Walne-
go Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów SITPNiG. Oma-
wiano również wykonanie planu finansowego w I półroczu 2016 r. 

15.09.2016 r. w sali prezydialnej Zarządu Głównego SITPNiG 
odbyło się posiedzenie Rady Programowej Czasopism SITPNiG, po-
święcone omówieniu działalności Rady w kadencji 2012-2016 oraz 
dalszej działalności wydawniczej redakcji „Wiadomości Naftowych 
i Gazowniczych” i „Wieku Nafty”.
19-22.09. 2016 r. w Zakopanem odbyła się jubileuszowa, 
X Międzynarodowa Konferencja GEOPETROL 2016 pt. „Współpraca 
nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglo-
wodorów”, zorganizowana przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy 
Instytut Badawczy w Krakowie.
23.09.2016 r. siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Krako-
wie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG, na którym 
m.in. przyjęto sprawozdanie z działalności merytorycznej i finanso-
wej stowarzyszenia w kadencji 2012-2016, zatwierdzono projekt 
Regulaminu Obrad i Ordynacji Wyborczej XXXIX WZD SITPNiG, za-
twierdzono sprawozdanie z realizacji uchwał XXXVIII Walnego Zjaz-
du Delegatów SITPNiG oraz powołano przewodniczącego Komisji 
Wyborczej.

Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów
W miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień jubileuszowe urodziny 

obchodzą Koleżanki i Koledzy

70 urodziny
Aniela Modrowska z Oddziału w Poznaniu w dniu 17.07.2016 

Ryszard Osuch z Oddziału w Gdańsku w dniu 30.07.2016
Stefan Magiera z Oddziału w Warszawie II w dniu 9.07.2016 
Tadeusz Rzemykowski z Oddziału w Pile w dniu 8.07.2016
Józef Targosz z Oddziału we Wrocławiu w dniu 3.07.2016 

Andrzej Szczęch z Oddziału w Krakowie w dniu 20.07.2016 
Józef Lenart z Oddziału w Zielonej Górze w dniu 16.08.2016 
Roman Winiarski z Oddziału w Poznaniu w dniu 29.08.2016 

Jan Artymiuk z Oddziału w Krakowie w dniu 22.08.2016 
Michał Czerwik z Oddziału w Sanoku w dniu 6.08.2016 
Jacek Lipiński z Oddziału w Sanoku w dniu 15.08.2016 

Kinga Mądra z Oddziału w Warszawie II w dniu 12.08.2016 
Zygmunt Bączyk z Oddziału w Poznaniu w dniu 1.09.2016
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W imieniu Zarządu Głównego SITPNiG Szanownym Koleżankom i Kolegom życzymy zdrowia, pomyślności i radości w życiu osobistym 
i stowarzyszeniowym.

70 urodziny
Teresa Matysek z Oddziału w Warszawie I w dniu 23.09.2016

Tadeusz Wais z Oddziału w Krośnie w dniu 17.09.2016
Maria Waligóra z Oddziału w Krakowie w dniu 12.09.2016

Irena Kowal z Oddziału w Krakowie w dniu 4.09.2016
Kazimierz Kurdziel z Oddziału we Wrocławiu w dniu 7.09.2016

Henryk Wnuk z Oddziału w Warszawie I w dniu 12.09.2016
Teresa Wagner-Staszewska z Oddziału w Krakowie w dniu 10.09.2016 

Józef Więcek z Oddziału w Krakowie w dniu 18.09.2016
Henryk Dopierała z Oddziału w Poznaniu w dniu 8.09.2016

75 urodziny
Józef Kwaśniak z Oddziału w Katowicach w dniu 8.07.2016 

Antoni Grzelak z Oddziału w Łodzi w dniu 29.07.2016 
Helena Kowalewska-Zagrodnik z Oddziału w Krakowie w dniu 26.07.2016  

Elżbieta Żurawek z Oddziału w Warszawie II w dniu 16.07.2016. 
Stanisław Ptaszek z Oddziału w Zielonej Górze w dniu 17.08.2016  

Edmund Schmidt z Oddziału w Pile w dniu 25.08.2016 
Maria Helena Dąbrowska z Oddziału w Pile w dniu 14.09.2016 
Barbara Olszewska z Oddziału w Krakowie w dniu 19.09.2016

80 urodziny
Henryk Myśliborski z Oddziału we Wrocławiu w dniu 15.07.2016  
Ryszard Ścierzyński z Oddziału w Krakowie w dniu 24.07.2016  

Janina Woźniak z Oddziału w Krośnie w dniu 25.08.2016 
Teresa Swatek z Oddziału w Sanoku w dniu 26.08.2016 
Emil Gyurko z Oddziału w Sanoku w dniu 22.09.2016

85 urodziny
Maria Knapczyk z Oddziału w Krakowie w dniu 12.07.2016
Eugenia Latusek z Oddziału w Sanoku w dniu 16.08.2016 

Emil Markulis z Oddziału w Warszawie II w dniu 19.08.2016 
Wacław Burzewski z Oddziału w Krakowie w dniu 23.09.2016

Tadeusz Pelczarski z Oddziału w Krośnie w dniu 4.09.2016
Adam Gruchacz z Oddziału w Warszawie II w dniu 5.09.2016

90 urodziny 
Jerzy Kowalczuk z Oddziału w Krakowie w dniu 23.09.2016 

95 urodziny
Ludwik Mayer z Oddziału w Warszawie I w dniu 8.07.2016 

Spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego z Zarządem i Radą Nadzorczą 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

27 lipca 2016 r. w sali konferencyjnej Mu-
zeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbyło 
się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego prof. dr hab. inż. Stanisława 
Rychlickiego – prezesa SITPNiG i dr inż. Stanisła-
wa Szafrana – sekretarza generalnego SITPNiG 
z Zarządem i Radą Nadzorczą Polskiego Górnic-
twa Naftowego i Gazownictwa S.A. Inicjaty-
wa spotkania wyszła ze strony przedstawicieli  
Zarządu Głównego SITPNiG i została życzliwie 
przyjęta przez władze PGNiG S.A.

Obradująca w historycznym i symbolicznym 
miejscu Rada Nadzorcza i uczestniczący w jej 
obradach Zarząd PGNiG S.A. wysłuchali wystą-
pienia prof. dr hab. inż. Stanisława Rychlickiego 
– prezesa SITPNiG na temat działalności SITPNiG 
w minionym 70-leciu oraz planowanych kierun-
kach i formach pracy Stowarzyszenia w latach 
następnych. Natomiast dr inż. Stanisław Szafran 
przedstawił historię powstania, rozwój i dzia-
łalność perły dziedzictwa naftowego jakim jest 

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza, utworzonego przez 
SITPNiG w 1961 r. na terenie działającej od 
1854 r. kopalni, założonej przez pionierów pol-
skiego przemysłu naftowego: Ignacego Łukasie-
wicza, Tytusa Trzecieskiego i Karola Klobassę.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu 
PGNiGS.A. z zainteresowaniem wysłuchali 
przedstawionych informacji, a po zakończeniu 
obrad zwiedzili obiekty muzeum.

Podczas spotkania Stanisław Rychlicki i Sta-
nisław Szafran wręczyli Piotrowi Woźniakowi – 
prezesowi Zarządu PGNiG S.A. Medal Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego nadany 
przez Kapitułę Medalu w uznaniu zasług w za-
kresie wspierania  i rozwijania działalności mu-
zeum.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Zarząd PGNiG S.A. podczas obrad. Fot. S. Szafran
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I posiedzenie Komisji Wyborczej XXXIX Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG
30 sierpnia 2016 r. w sali prezydialnej 

Zarządu Głównego SITPNiG odbyło się I po-
siedzenie Komisji Wyborczej XXXIX Walnego 
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delega-
tów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowe-
go i Gazowniczego. Zgodnie z zapisami § 60 
Statutu SITPNiG w posiedzeniu uczestniczyli 
prezesi Zarządów Oddziałów SITPNiG wybra-
ni na Walnych Zgromadzeniach Delegatów 
Oddziałów SITPNiG w bieżącej kampanii spra-
wozdawczo-wyborczej, sekretarz generalny, 
przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej 
i przewodniczący Rady Seniorów. Posiedzeniu 
przewodniczył dr inż. Dominik Staśko - prezes 
Oddziału Krakowskiego SITPNiG, który jest go-
spodarzem XXXIX WZD. Głównymi tematami 

posiedzenia były:
• Omówienie zadań Komisji Wyborczej,
• Przyjęcie propozycji liczebności władz 

naczelnych i organów stowarzyszenia 
wybieranych w nowej kadencji,

• Wyłonienie kandydatur na prezesa SITP-
NiG w nowej kadencji i upoważnienie 
przewodniczącego Komisji do przepro-
wadzenia rozmów w tej sprawie.

Zadania Komisji Wyborczej XXXIX WZD 
SITPNiG i podstawy prawne działania Komisji 
przed i w czasie WZD przedstawił Stanisław 
Szafran – sekretarz generalny SITPNiG. W swo-
im wystąpieniu Stanisław Szafran wskazał na 
tradycje działania Stowarzyszenia, wieloletnie 
doświadczenia funkcjonowania władz naczel-
nych SITPNiG, a także na mankamenty w ich 
działalności. Równocześnie przedstawił warunki 
współczesnej działalności stowarzyszenia oraz 
problemy, które muszą podjąć władze w nowej 
kadencji.

W dalszej części posiedzenia komisja prze-
dyskutowała sprawę liczebności władz przyszłej 
kadencji. Po dyskusji członkowie komisji przyję-
li, że w nowej kadencji liczebność władz i orga-
nów Stowarzyszenia powinna być następująca:

• Zarząd Główny SITPNiG – 25 członków 
+ 2 zastępców, w tym 15 prezesów Od-
działów SITPNiG wybieranych na WZDO, 
9 – członków + 2 zastępców członka 
wybieranych na WZD oraz przewodni-
czący Rady Seniorów powoływany przez 
Zarząd Główny;

• Główna Komisja Rewizyjna SITPNiG – 7 
członków + 2 zastępców wybieranych 
na WZD;

• Główny Sąd Koleżeński SITPNiG – 5 
członków + 2 zastępców wybieranych 
na WZD.

Taką liczebność władz naczelnych komisja 
postanowiła zaproponować Zarządowi Głów-
nemu do wprowadzenia w projekcie Ordynacji 
Wyborczej na XXXIX WZD SITPNiG.

Niezwykle ważną sprawą było wyłonienie 
kandydata na prezesa Stowarzyszenia.

W dyskusji na ten temat wskazywano, że 
osoby proponowane na funkcję prezesa Stowa-
rzyszenia powinny mieć odpowiednią pozycję 
w środowisku, powinny być znane i znać wa-
runki działalności SITPNiG, oraz wyrazić chęć 
poświęcenia czasu na kierowanie Stowarzysze-
niem. Podczas dyskusji padły propozycje kandy-
datów na prezesa SITPNiG, z którymi przewod-
niczący komisji Dominik Staśko przeprowadzi 
stosowne rozmowy.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Dr inż. Dominik Staśko przewodniczy obradom Komisji Wy-
borczej. Fot. S. Szafran

Członkowie Komisji Wyborczej podczas obrad. Fot. S. Szafran
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Dzisiaj prawie cały świat można 
zwiedzać nie ruszając się z domu. 
Jednak bezpośredni kontakt z ludź-
mi, poznanie ich historii, kultury, 
tradycji oraz przyrody, najlepiej zre-
alizować poprzez wyjazd w określo-
ne miejsce.

Taką metodę poznawania kolejnego ob-
szaru Polski wybrała czternastoosobowa grupa 
członków kół NOT SITPNiG i PZITS działających 
przy Oddziale w Gdańsku Rejon Dystrybucji 
Gazu w Grudziądzu, udając się 19 – 21 maja 
2016 r. na Polesie Podlaskie.

Historyczne wzmianki o Janowie Podlaskim 
pochodzą z 1423 r., gdy litewski Książę Witold 
darował wieś Porchów łuckiemu kościołowi ka-
tedralnemu. W 1465 r. Porchów uzyskał prawa 
miejskie chełmińskie i od imienia ówczesnego 
biskupa Jana Łosowicza przyjął nazwę Janów 
Biskupi. Położenie Janowa przy szlaku handlo-
wym na trasie Kraków – Wilno, sprzyjało roz-
wojowi miasta. W czasie najazdu szwedzkiego 
warowny zamek i dwa kościoły biskupów łuc-
kich legły w gruzach. W XVIII w. wybudowa-
no barokowy budynek kościoła pw. Św. Trójcy. 
W 1741 r. podniesiony do godności kolegiaty 
(katedra w latach 1818-1867 i 1918-1924) oraz 
późnobarokowy Pałac Biskupi, w którym dzisiaj 
mieści się nowoczesne Centrum Konferencyjne. 
Z Janowem związana jest postać 43-ego bisku-
pa łuckiego Adama Naruszewicza, poety i dzie-

jopisarza, który tu, jak głosi legenda, pisał tezy 
Konstytucji 3 Maja. Obecnie ta wieś w gminie 
Janów Podlaski, kojarzy nam się głównie z ho-
dowlą i aukcjami koni czystej krwi arabskiej. 
Stadnina posadowiona jest w m. Wygoda, która 
usytuowana jest 2 km od Janowa. W 2017 r. 
będzie obchodziła 100 – lecie swego istnienia.

Głównym walorem krajobrazowym i przy-
rodniczym parku krajobrazowego Podlaski Prze-
łom Bugu jest meandrująca rzeka Bug. Dolinę 
dzikiej i nieuregulowanej rzeki cechuje wielka 
różnorodność siedlisk.

Św. Góra Grabarka to najważniejsze w Pol-
sce miejsce kultu dla prawosławia. Przewod-
niczka przedstawiła nam dzieje klasztoru oraz 
cerkwi pw. Św. Marii i Marty. Po pożarze, który 
miał miejsce wiosną 1990 r., cerkiew została 
wybudowana od nowa. Niesamowite wrażenie 
wywołuje tzw. Góra Krzyży, która została utwo-
rzona z pozostawionych krzyży symbolizujących 
trud życia pątników przybywających do tego 
ważnego dla nich miejsca.

Przyjemnym akcentem naszej wędrówki 
po Polesiu Podlaskim był krótki pobyt w pała-
cu w m. Cieleśnica, w którym siedząc przy stole 
i pijąc znakomitą kawę i herbatę, poczuliśmy się 
jak XVI wieczni goście hotelu i restauracji. Za-
poznaliśmy się z historią folwarku, którego na 
przestrzeni stuleci właścicielami były między in-
nymi rodziny Cieleśnickich, Andruszkiewiczów, 
Kochanowskich i bialskich Radziwiłłów. Podczas 
spaceru po parku pałacowym spotkaliśmy wła-

ściciela obiektu, pracującego przy nasadzaniu 
róż w ogrodzie w parku.

Przemieszczając się do kolejnych miejsc 
naszego wyjazdu, przewodniczka opowiadała 
nam o obecnej sytuacji gospodarczej miejsco-
wej ludności, która nastawiła się na produkcję 
płodów rolnych, np. dyni oraz hodowlę owiec. 
Pani Maria zaprosiła nas do obejrzenia swego 
owczego stada oraz pokazała nam swój warsz-
tat tkacki, w którym realizuje swoją drugą pasję. 
Próbuje aktywnie włączać się w życie miejsco-
wych, poznawać ich zwyczaje i codzienne zaję-
cia, ponieważ jest osobą przybyłą z „zewnątrz”, 
a chce być jedną z nich.

Niewielka miejscowość Pratulin związa-
na jest z historyczno-religijnymi wydarzeniami 
z okresu zaborów. Carskimi dekretami w para-
fiach unickich usiłowano siłą wprowadzać pra-
wosławie. Carski naczelnik zażądał, aby unici 
pratulińscy przekazali swoją świątynię nowemu 
proboszczowi prawosławnemu, wyznaczonemu 
przez władze rządowe. Tutaj przy pratulińskiej 
cerkiewce 24 stycznia 1874 r. zostało zamor-
dowanych 13 unitów, którzy stanęli w obronie 
wiary i jedności Kościoła. Zostali beatyfikowani 
w 1996 r. przez papieża Jana Pawła II w Rzy-
mie. Na miejscu rozebranej cerkwi postawiono 
w 2012 r. drewniany kościół. To miejsce nazwa-
no Martyrium Pratulińskim.

W m. Kostomłoty znajduje się jedyna unicka 
cerkiew pochodząca z XVII w. Zaproszeni do jej 
skromnego wnętrza przez proboszcza jedynej 
parafii unickiej na Podlasiu, z wielkim zainte-
resowaniem wysłuchaliśmy jego osobistych re-
fleksji na temat przyczyn i następstw podziałów 
w kościele, ich wpływu na historię narodów 
z podkreśleniem wydarzeń dokonanych na 
wschodnich terenach Polski.

Tę historyczną nić wydarzeń zaistniałych na 
tych ziemiach kontynuował przewodnik w bazy-
lice kodeńskiej pw. Św. Anny, budowli wzoro-
wanej na bazylice Św. Piotra w Rzymie. Intere-
sująco przedstawił nam fragment życia księcia 
Mikołaja Sapiehy dotyczący pobytu na dworze 
papieskim w czasie, gdy zawiodła go medycy-

Gazownicy z Gdańska na Polesiu Podlaskim

ODDZIAŁ 
GDAŃSK

piotr Schreiber krzysztof witkowski

Wygoda. Przed jedną ze stajni janowskiej stadniny. Fot. P. Schreiber Wygoda. Konie w rolach głównych. Fot. P. Schreiber
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na w wyleczeniu z nierozpoznanej choroby oraz 
losy obrazu Matki Bożej zabranego podstępem 
z kaplicy papieskiej i uprowadzonego do Polski. 
Książe został z tego powodu ekskomunikowany 
przez papieża Urbana VIII, nie poddał się jed-
nak, po kilku latach uzyskał wybaczenie, jeszcze 
za swojego życia. Papież, za namową legata 
wysłanego do Polski, zdjął z niego ekskomunikę 
i zezwolił na zatrzymanie słynącego wieloma 
cudami obrazu w Kodniu, gdzie można go po-
dziwiać do dzisaj.

Po dwóch dniach spotkań z niezwykłymi 
osobami, historią, tradycją i przyrodą Polesia 
Podlaskiego, udaliśmy się do rodzinnej firmy 
utworzonej w 2012 r. Bio-Power sp. z o.o. to 
biogazownia rolnicza w m. Zaścianki koło Mię-
dzyrzeca Podlaskiego w woj. lubelskim.

Po zakładzie oprowadzał nas współwłaści-
ciel, człowiek młody, od którego dowiedzieliśmy 

się, jakie procesy zachodzą w poszczególnych 
obiektach technologicznych. W produkcji energii 
zastosowano innowacyjną polską technologię 
z wykorzystaniem zbiorników fermentacyjnych 
w kształcie prostopadłościanu ze stropem be-
tonowym, zamiast ogólnie stosowanych okrą-
głych zbiorników. Praca tej biogazowni polega 
na wytworzeniu gazu z fermentacji odpadów 
poprodukcyjnych - rolniczo-owocowo-mleczar-
skich. Uzyskany z fermentacji wsadu biogaz, zo-

staje przetworzony w silniku gazowym o mocy 
generatora 1080 kW w energię elektryczną, 
która zostaje wykorzystana na potrzeby własne, 
a nadmiar przekazany do sieci energetycznej. 
Sterowanie procesem technologicznym odbywa 
się za pomocą systemu komputerowego, będą-
cego pod całodobowym nadzorem. Odpady po-
fermentacyjne po osuszeniu, jako cenny nawóz 
organiczny, zostają sprzedane, reszta rozprowa-
dzona jest po pobliskich polach.

Przekonaliśmy się sami, że w tym regionie 
Polski żyją, pracują i oddają się swoim pasjom 
osoby wyjątkowe, które znają i szanują miejsco-
wą historię, jak i kulturę oraz pozostają wierni 
rodzimej bogatej tradycji. Nam udało się ich po-
znać i rzeczy ciekawe zobaczyć.

Piotr Schreiber
Krzysztof Witkowski

SITPNiG Oddział Gdańsk

Bug. Po drugiej stronie rzeki jest Białoruś. Fot. P. Schreiber

Grabarka. Cerkiew pw. Św. Marii i Marty. Fot. P. Schreiber Grabarka. Góra Krzyży. Fot. P. Schreiber

Zaścianki. Biogazownia. Zbiornik fermentacyjny. Fot. P. Schreiber Zaścianki. Biogazownia. Silnik gazowy. Fot. P. Schreiber
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Warszawa
27 kwietnia 2016 r. spotykamy się przed 

południem na lotnisku Chopina w Warszawie 
i radośnie ruszamy na spotkanie z Sycylią ale 
niestety tradycji musi stać się zadość. Podob-
nie jak rok temu podczas wycieczki na Islandię 
samolot nie może wylecieć o czasie. Z powodu 
awaryjnego lądowania w Rzymie spóźnił się 
półtorej godziny. Wobec tego nocujemy w Rzy-
mie na koszt Alitalii. W dalszą podróż ruszamy 
następnego dnia rano. 

Taormina i Castelmola
Poznawanie Sycylii zaczynamy od Taorminy 

– luksusowego kurortu, jednego z najbardziej 
urokliwych starych miast Sycylii, gdzie obok 
zabytkowych pałaców i kościołów znajdują 
się zarówno drogie butiki znanych marek, jak 
i dostępne dla przeciętnego turysty sklepiki 
z pamiątkami. Autobusem wjeżdżamy na dość 
eksponowane wzniesienie, raptem 450 metrów 
n.p.m., ale z poziomu morza. Na wzniesieniu 
znajdują się resztki starych umocnień, a wokół 
rozciąga się miasteczko zwane Castelmola, peł-
ne malowniczych wąskich uliczek. W mieście 
znajduje się kościół z IV wieku z zachowaną 
średniowieczną fasadą i murami. Z miastecz-
ka schodzimy w dół do Taorminy, gdzie pod-
stawową atrakcją jest grecki, a potem rzymski 

amfiteatr, o średnicy ponad 100 metrów, gdzie 
mogło pomieścić się 10 tys. widzów. Teatr wy-
budowany w epoce hellenistycznej, charaktery-
zuje się nietypową orientacją widowni w stro-
nę południową, prawdopodobnie z powodów 
strategicznych, a także ze względu na piękną 
panoramę z zachwycającym widokiem na Etnę. 
Teatr był wielokrotnie przebudowywany w cza-
sach rzymskich, w rezultacie czego jest całkiem 
nieźle zachowany. Po obejrzeniu amfiteatru 
udajemy się do parku miejskiego, mającego 
charakter ogrodu romantycznego a potem dalej 
zwiedzamy  miasteczko. Kilka starych budowli, 
barokowy kościół, na szczęście z zachowanym 
wystrojem i dwa kościoły z wczesnego średnio-
wiecza, jeden katedralny, sprawiający wrażenie 
normańskiego, drugi z VI wieku, obecnie nie-
czynny, ale ze stałą szopką bożonarodzeniową. 
Wszędzie ładne widoki z dużymi przestrzeniami, 
widoki na morze, bardzo klimatycznie. Mijając 
katedrę i Fontannę Tauro dochodzimy do Bra-
my Porta Catania, za którą czeka na nas autokar 
i udajemy się na nocleg do pensjonatu Laterra 
de isogni, położonego na plantacji cytrusów. 

Etna
Jest ładna pogoda i dobre prognozy – je-

dziemy na Etnę. Po drodze wstępujemy do 
miasteczka Zafferana Etnea – ośrodka pszczelar-

skiego (w okolicy produkuje się 1/3 włoskiego 
miodu). Potem jedziemy do góry w kierunku Ri-
fugio di Sapienza, skąd wyruszymy na Etnę. Po 
drodze obserwujemy przez okno autobusu pola 
lawowe i tufowe. Ku górze obszary pokryte la-
sem powoli zanikają i szata roślinna najpierw 
ma charakter łąk górskich, które z kolei ustępują 
piarzyskom i zwietrzelinom. Z Rifugio di Sapien-
za po obejrzeniu kraterów Silvestrii, w tłumacze-
niu Dzikich Kraterów, jedziemy kolejką gondolo-
wą na górę i dalej idziemy pieszo na wysokość 
około 2900-3000 metrów n.p.m, aby zobaczyć 
główne kratery Etny. Droga ku górze ciągnie się 
po czarnych i szarych piarżyskach zbudowanych 
z pyłów wulkanicznych, okruchów bazaltowych 
i wietrzejącej lawy. Większość wspinających wy-
krusza się po drodze i na samą górę udaje się 
wejść nielicznym. Jest zdecydowanie chłodno, 
temperatura spada nawet do 0°C i bardzo moc-
no wieje. Po osiągnięciu zamierzonej wysokości, 
z powodu zimna, wiatru i braku widoków na 
poprawę pogody, szybko zarządzamy odwrót. 
Po dotarciu do górnej stacji kolejki najwytrwal-
si oglądają jeszcze jedną kulminacje terenu, za 
którą, gdzieś spod Ziemi wydobywa się para. Na 
szczęście nie śmierdzi siarkowodorem, prawdo-
podobnie są to ekshalacje z mieszaniny pary 
wodnej i dwutlenku węgla. Zjeżdżamy na dół, 
obserwując z gondolki pola lawowe, kratery, 
rynny erozyjne i wszelakie inne formy morfologii 
wulkanicznej. Pogoda się poprawia, jest cieplej 
i przez chmury przebija się słońce. Wobec tego 
decydujemy się wejść na oglądany z gondolki 
krater. Okazuje się, że jest on całkiem nowy, bo 
pochodzi z erupcji z 2010 roku. Podejście stro-
me, ale warto było się wysilić. Z góry można 
obejrzeć zarówno sam krater jak i potoki lawo-
we. Jeden nawet wlał się do krateru i zastygł. 
Patrząc w drugą stronę, w kierunku wybrzeża, 
dostrzegliśmy jakieś śmieci porozrzucane po 
polu lawowym. W wyniku obserwacji przez 
lornetkę, stwierdzamy, że są to latarnie, które 
potok lawowy porwał z szosy. Wreszcie udaje 
się zrobić zdjęcia, na których coś widać, tzn. 
zarówno formy wulkaniczne jak i widok na wy-
brzeże. Na tym kończymy działalność i wracamy 
do hotelu.

Noto i syrakuzy
Noto znane jest jako „stolica baroku sycylij-

skiego”. Szczyci się też kwiatowymi dywanami 
układanymi na powitanie wiosny oraz pysznymi 
migdałami. Miasto zostało kompletnie zrujno-
wane w 1693 roku i zbudowane praktycznie 
od nowa. Do odbudowy zaangażowano ar-
chitekta o korzeniach hiszpańskich. Efekt jego 
pracy jest rewelacyjny, o czym świadczy fakt, że 
miasto często jest nazywane ogrodem ze skały. 
Najsłynniejszym zabytkiem jest katedra św. Mi-
kołaja stojąca na szczycie okazałych schodów, 

Wyspy Liparyjskie oraz północna 
i wschodnia Sycylia 
– zjawiska wulkaniczne ODDZIAŁ 

WARSZAWA II

Uczestnicy wycieczki. Fot. arch. Oddział Warszawa II
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z elegancką klasycznie barokową fasadą i dwie-
ma wieżami. Katedra powstała w XVIII w. Jej 
konstrukcja została naruszona przez trzęsienie 
ziemi w 1990 r. Zignorowanie tego faktu spo-
wodowało, że świątynia się zawaliła. Prace nad 
jej odbudową zakończono w 2007 r. Efekt jest 
imponujący, ale za to wnętrze nieco rozczaro-
wujące. Zachowało się stosunkowo mało ele-
mentów oryginalnego wystroju, a naleciałości 
późniejsze usunięto. Na szczęście barokowe 
wystroje wnętrz zachowały się w innych ko-
ściołach m.in. w kościele św. Klary i kościele św. 
Mikołaja. Jednym z najpiękniejszych zakątków 
Noto jest biegnąca w górę Via Nicolaci, przy 
której stoi Palazzo Nicolaci z pięknymi, finezyj-
nymi rzeźbami, w postaci maszkaronów, atlant, 
lwów, syren, rumaków, podtrzymującymi balko-
ny z metalowymi balustradami. To właśnie na 
tej ulicy podczas festynu Infiorata są prezento-
wane fantastyczne, układane na ulicy, dywany 
kwiatowe. Z Noto jedziemy do Syrakuz. W Sy-

rakuzach oglądamy park archeologiczny, czyli 
pozostałość antycznych Syrakuz, a w nim grecki 
teatr. Następnie przechodzimy przez antyczny 
kamieniołom, a w nim grotę zwaną Uchem 
Dionizego. Trudno określić czy jest to naturalna 
kawerna w wapieniu, czy utworzona ręką ludz-
ką. Najważniejsze, że ma niesamowity kształt 
i akustykę. Potem oglądamy ogród założony na 
dnie kamieniołomu. Na koniec przechodzimy 
do amfiteatru (cyrku) rzymskiego. Po kształcie 
i elementach architektonicznych można się zo-
rientować, że był sceną walk gladiatorów i temu 
podobnych imprez. Na szczycie amfiteatru zgro-
madzono szereg rzymskich sarkofagów. Potem 
jedziemy do młodszej, acz też zabytkowej części 
Syrakuz położonej na wyspie Ortigia. Wyspa 
przepiórek, bo tak należy tłumaczyć nazwę 
Isola di Ortigia zajmuje mniej niż 1 km2. Na tej 
niewielkiej przestrzeni skupiona jest ogromna 
liczba zabytków: ruiny świątyń, muzea, kościoły, 
fontanna, źródło, zamek. Miasto to, podobnie 

jak Noto, uległo zniszczeniu w 1693 roku w wy-
niku trzęsienia Ziemi. Odbudowane zostało 
w stylu barokowym. Wędrówkę wokół wyspy 
zaczęliśmy od Fonte Aretusa (Żródła Aretuzy), 
jest to mała sadzawka, porośnięta, jak głosi le-
genda, jeszcze od czasów starożytnych papiru-
sem. Idąc promenadą i słuchając szumu morza 
dochodzimy do fortecy, która do dziś jest uży-
wana jako koszary przez włoską marynarkę wo-
jenną. Najciekawszym obiektem w Syrakuzach 
jest katedra, zbudowana na bazie antycznej 
świątyni Minerwy i wielokrotnie przebudowy-
wana. W ścianach katedry widoczne są jońskie 
kolumny, obudowane murem zawierającym 
elementy romańskie (np. okna). Fasada jest 
klasycznie barokowa. Natomiast wnętrze do-
piero pokazuje całą historię. Zewnętrzne ścia-
ny zawierają po 12 wystających do wewnątrz 
jońskich kolumn. Nawa główna od bocznych 
jest oddzielona linią kolumn romańskich, pre-
zbiterium romańskie z barokowym wystrojem, 
natomiast w lewej nawie bocznej znajduje się 
szereg kaplic również z barokowym wystrojem. 
Całość spięta jest drewnianym sklepieniem. 
Obok katedry znajduje się ratusz, także baro-
kowy, a w mieście szereg budynków z baroko-
wymi dekoracjami, w tym synagoga (nieczynna 
i dość zaniedbana). Dalej przechodzimy przez 
plac Artemidy z fontanną, przy którym wciśnię-
to w starą zabudowę modernistyczny budynek 
banku z lat 20. XX wieku. Na koniec oglądamy 
pozostałości świątyni Apollina. Wracamy do 
autobusu i obieramy kierunek pensjonatu. Po 
drodze wreszcie pokazuje nam się w całej oka-
załości i majestacie piękna Etna.

Wąwóz Alcantara, Lipari
Rano jedziemy do wąwozu Alcantara. Jest 

to typowy antecedentny przełom rzeczny, o ge-
nezie podobnej do przełomu Dunajca w Pieni-
nach. Jednak podstawową różnicą jest litologia. 

Etna – młode (2010) kratery i potoki lawowe. Fot. arch. Oddział Warszawa II

Wąwóz Alcantara, praełom rzeki wycięty w bazaltach, widoczny pięknie wykształcony cios bazaltowy. Fot. arch. Oddział Warszawa II

Katedra w Note. Klasyczny przykład baroku sycylijskiego. Fot. arch. Oddział Warszawa II
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Powyżej przełomu rzeka płynie spokojnie, na-
potyka na strefę bazaltów, w których wycina 
głębokie koryto i dalej znów płynie dostojnie. 
W przełomie Alcantara odsłania się klasycznie 
wykształcony, gruby cios bazaltowy, pocięty 
i wyszlifowany przez rzekę w różne fantastycz-
ne kształty. Całość obserwuje się z położonego 
po lewej stronie rzeki ogrodu botanicznego. 
Także w tym miejscu można obserwować ero-
zję bazaltów zachodzącą w ciepłym klimacie 
z aktywnym udziałem roślinności. Całość jest 
bardzo malownicza. Z wąwozu jedziemy do 
Milazzo, aby udać się na Wyspy Liparyjskie. Po 
drodze zatrzymujemy się w Messynie w punk-
cie widokowym, z którego można obserwo-
wać Cieśninę Messyńską w najwęższym jej 
miejscu (ok. 3 km szerokości). Mimo niezbyt 
sprzyjającej pogody widać Reggio di Calabria. 
W Milazzo wsiadamy na wodolot i płyniemy na 
Lipari (ok. 1,5 godz. rejsu). Po zakwaterowaniu 
w pensjonacie idziemy na spacer na wzniesie-
nie zwane Monte Rosa. Pada deszcz, ale mimo 
to rozciągają się widoki na Lipari i pobliską wy-
spę Vulcano, a gdy deszcz przestaje padać daje 
się zobaczyć zarys Stromboli. Przy okazji, z góry 
można obserwować 'gotujące się morze', czyli 
efekt ekshalacji wulkanicznych do wody. Zjawi-
sko to ma postać bąbli gazu wydobywających 
się z wody. Po drodze obserwujemy zmienną li-
tologię: wulkanity – bazalty i melafiry, niekiedy 
przyjmujące nawet czerwonawą barwę, wul-

kanoklasyki: tufy i zlepieńce oraz skały wulka-
noklastyczno-fluwialne: tufity i piaskowce zbu-
dowane z okruchów skał wulkanicznych w tym 
z kawałków obsydianu. Zmienność litologii 
jest bardzo duża, obserwuje się ją na bardzo 
krótkich odcinkach, co podkreśla jednoczesny 
niszczący (erozyjny) i skałotwórczy aspekt dzia-
łalności wulkanicznej. Przy okazji obserwujemy 
ogromne bogactwo szaty roślinnej, z charakte-
rystycznymi opuncjami, aloesami czy agawami, 
a także gigantycznymi okazami kopru. Wraca-
my do pensjonatu cali mokrzy, lekko zmęczeni 
i bardzo głodni.

Wyspa Vulcano
Po śniadaniu i zwiedzaniu zlokalizowa-

nego w starym (małym) porcie w miasteczku 
Lipari, kościółka pw. Św. Kosmy i Damiana 
płyniemy na wyspę Vulcano. Kościółek ma dla 
mieszkańców szczególne, symboliczne znacze-
nie, związane z falami emigracji do Ameryki 
i Australii. Był bowiem ostatnim obiektem, jaki 
widzieli emigranci w ojczyźnie. Kościółek jest 
niewielki, a poddany oddziaływaniu wody 
i wiatru przez ostatnie 300 lat z okładem, nie-
co uległ zniszczeniu. W miasteczku powołano 
towarzystwo mające na celu renowację i utrzy-
manie kościółka. Towarzystwo zbiera środki, 
organizuje wystawy, imprezy i przedsięwzięcia 
komercyjne, mające na celu zebranie pieniędzy 
na ten cel. W międzyczasie pogoda się popra-

wia, a w trakcie rejsu na Vulcano zupełnie się 
rozpogadza. Po drodze oglądamy kilka malow-
niczych form skalnych przy brzegu Lipari. Po 
wylądowaniu na Vulcano idziemy w górę na 
krater wulkanu. Krater wykształcony jest pod-
ręcznikowo, typowy stożkowy stratowulkan, 
z widocznymi kolejnymi warstwami law, tufów 
i popiołów. Wspinamy się około 400 metrów 
do góry, aby z kaldery obejrzeć olbrzymi, głę-
boki krater. Potem idziemy dalej krawędzią kra-
teru, poprzez buchające parą solfatary, mijając 
miejsca gdzie gromadzi się siarka rodzima. Po 
minięciu solfatar wychodzimy na kulminacyjny 
punkt na krawędzi krateru, z którego rozciąga-
ją się piękne widoki na okolicę. Widać sąsied-
nie wyspy, inne formy wulkaniczne, miastecz-
ka, winnice... Po krótkim odpoczynku i małym 
posiłku schodzimy dość energicznie na dół. 
W pewnym momencie, dość niespodziewanie, 
przychodzą chmury i zaczyna padać deszcz. 
Pierwszej nielicznej grupie udaje się dotrzeć do 
knajpki w porcie w miarę komfortowo. Następ-
ni mają mniej szczęścia i przychodzą totalnie 
mokrzy. Usiłujemy przeczekać, ale na darem-
nie. Grupa entuzjastów (czyt. szaleńców) de-
cyduje się na kolejny spacer na drugi znacznie 
starszy (już porośnięty lasem) krater. Wracają 
w większości kompletnie przemoczeni. Wobec 
niesprzyjających okoliczności pogodowych 
wracamy na łódkę i odpływamy z powrotem 
na Lipari suszyć ubrania i buty.

Wyspa Vulcano. Fot. arch. Oddział Warszawa II

Krater wulkaniczny na wyspie Vulcano, po prawej widoczne dymy ekshalacji siarkowych i żółte plamy siarki rodzimej. Fot. arch. Oddział Warszawa II
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Lipari
Tego dnia zwiedzamy wyspę Lipari zaczy-

nając od góry Quatropenne. Na górze znajduje 
się kościółek, do którego we wrześniu odbywa 
się tradycyjna nocna pielgrzymka. Spod ko-
ściółka rozciągają się piękne widoki na morze, 
okoliczne wyspy i samo Lipari. Po sesji fotogra-
ficznej zaczynamy spacer na drugą stronę wyspy 
schodząc do dawnych kopalń kaolinu, które są 
usytuowane w wąwozie spadającym do same-
go morza. Po kopalniach nie zostało śladu (na 
szczęście), bo stanowiłyby dysonans w stosun-
ku do pięknego krajobrazu, malowniczych form 
skalnych i przyrody. Po drodze zbieramy okazy 
i dyskutujemy obserwowane zjawiska geolo-
giczne, a przede wszystkim różnego rodzaju 
przejawy mineralizacji hydrotermalnych. Hy-
drotermy oprócz złoża kaolinu utworzyły szereg 
żył chalcedonowych i kalcytowych. Dochodzimy 
prawie do końca wąwozu, który kończy się 
urwiskiem spadającym do morza. Tam robimy 
przerwę, oglądamy fale rozbijające się o urwi-
sko. Dalej wchodzimy na przeciwległą stronę 
wąwozu i kierujemy się do punktu widokowe-
go, z którego rozciąga się widok na Vulcano. 
Robimy zdjęcia i grupa dzieli się na dwie części. 
Jedna wraca do domu. Druga, złożona z tych, 
którym mało atrakcji sportowych, udaje się na 
spacer na Monte Guardia. Podjeżdżamy do ob-
serwatorium geofizyczno-wulkanologicznego, 
obok którego robimy kolejną serię zdjęć Vulcano 
i Monte Guardia. Widoki z góry rekompensują 
wysiłek. Oglądamy zarówno Vulcano, miasto 
Lipari jak i okolice w popołudniowym słońcu. 
Na górze dość mocno wieje, co motywuje nas 
do odwrotu. Schodzimy bardzo stromą drogą 
na dół do Lipari, robiąc po drodze przystanki 
na sesje fotograficzne, tym chętniej, bo niskie, 
przedwieczorne słońce pięknie oświetla zarów-
no przyrodę jak i miasto. 

Paranea
W planie Stromboli. O godzinie 10 rano 

okazuje się, że niestety mamy pecha, nie dość, 
że na około 400 metrach n.p.m. siadła chmu-
ra i jest mgła, to jeszcze zamknięto drogi tu-
rystyczne z powodu intensywnej działalności 
ekshalacji wulkanicznych. Na Stromboli wyzie-
wy zawierają sporo siarki, chloru oraz fluoru, co 
w połączeniu z mgłą czyni je niebezpiecznymi 
dla ludzi. Cała grupa jest mocno rozczarowana, 
że wycieczka na Stromboli jest odwołana, ale 
realizujemy plan B. Płyniemy zatem na wyspę 
Panarea, którą obchodzimy dookoła wchodząc 
na najwyższy szczyt Ponte Corvo (Góra Kruka). 
Droga niby prosta, niby nie wysoko, bo tylko 
421 metrów n.p.m., ale spacer poprzez zarośla, 
krzaki i po schodkach wymaga pewnego wy-
siłku fizycznego. Szczyt Ponte Corvo, podobnie 
jak Stromboli, spowity jest w chmurach, ale 

po zejściu niżej widoki wynagrodziły wysiłek, 
a na koniec trasy piękna piaszczysta plaża. 
W porcie spotykamy się z częścią grupy, która 
postanowiła zwiedzać miasteczko i po krótkim 
odpoczynku odpływamy na Lipari. W drodze 
powrotnej podpływamy do wystających z mo-
rza skał i z bliska, z łodzi obserwujemy zjawisko 
„gotującego się morza”.

Cefalu, Monreale, Palermo, 
Castelmare Del Golfo

Wracamy z Lipari na Sycylię. Z Milazzo je-
dziemy do Cefalú, gdzie oglądamy górującą 
nad miastem normańską katedrę. Katedra jest 
pięknie zachowana. Budynek zbudowany w XII 
wieku, w stylu romańskim, niewiele zmieniony, 
z zachowanymi oryginalnymi mozaikami wyko-
nanymi na modłę bizantyjską. Mozaiki wykona-
ne są zgodnie z zasadami i filozofią pisania ikon. 
Następny punkt programu to Monreale (jedna 
z dzielnic Palermo), gdzie oglądamy kolejną 
normańską katedrę. Wybudowana także w XII 
wieku jest znacznie lepiej zachowana od tej 
w Cefalú, z jeszcze wspanialszymi mozaikami, 
wykonanymi przez mistrzów szkoły bizantyjskiej 
z pełnym nawiązaniem do tradycji chrześcijań-
stwa wschodniego. Jest to chyba najpiękniejsza 
budowla, jaką widzieliśmy podczas wyjazdu. 
Po spacerze po mieście zjeżdżamy do Palermo. 
Oglądamy tutejszą katedrę, której początki się-
gają XI wieku, ale niestety wielokrotnie przebu-
dowywaną i przerabianą. Fasada jest interesu-
jąca, mocno eklektyczna, ale wnętrze w stylu 
biednego wiejskiego kościółka w Polsce, zde-
cydowanie rozczarowuje. Robimy krótki spacer 
po Palermo, oglądamy generalnie XIX wieczną 
architekturę, elegancką i interesującą acz nie-
kiedy zdecydowanie domagającą się renowacji. 
Z Palermo udajemy się na nocleg do Castelmare 
del Golfo.

Erice, Rezerwat Zingaro
Zwiedzenie tego dnia zaczynamy od śre-

dniowiecznego miasteczka Erice położonego 
na północno-zachodnim krańcu Sycylii, wybu-
dowanego na szczycie stromej skały, z której 
roztacza się rozległa panorama. Zwiedzamy 
wspólnie Castello di Venere – najstarszą część 
zamku, zbudowaną na bazie rzymskiej (a może 
nawet starszej) świątyni Wenery, po czym 
przez Giardino del Bailo udajemy się już na 
własną rękę na eksplorację zaułków miastecz-
ka, kończąc na oglądaniu romańskiej katedry 
z piękną rozetą. Miasteczko, dzięki swemu 
położeniu, architekturze, wąskim uliczkom, 
małym knajpkom posiada charakterystyczny 
klimat przyciągający zarówno turystów jak 
i uczestników licznych konferencji naukowych 
i biznesowych. Dalej jedziemy na spacer do 
Rezerwatu Zingaro. Wybrana przez nas ścież-
ka prowadzi nas prosto na piękną, kamieni-
stą plażę gdzie najwięksi zapaleńcy zażywają 
upragnionej kąpieli w krystalicznie czystych, 
ale też dosyć zimnych wodach Morza Tyrreń-
skiego. Po powrocie do autobusu wracamy do 
Castellamare del Golfo i resztę dnia spędzamy 
na słodkim dolce far niente czyt. beztroskim 
lenistwie eksplorując to miasteczko.

Warszawa
Ostatni dzień naszej wycieczki, raniutko 

jedziemy na lotnisko, po drodze przesiadka 
w Rzymie i o 12.45 lądujemy w Warszawie. 
Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni, ale też 
troszkę rozczarowani, że to już koniec naszej 
wycieczki.

Rafał Kudrewicz
Anna Stolarczyk

SITPNiG Oddział Warszawa II

Wnętrze katedry w Monreale, przykład architektury z okresu normańskiego, widoczny wpływ sztuki bizantyjskiej. Fot. arch. 
Oddział Warszawa II
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2 czerwca 2016 r. Szkoła Pod-
stawowa w Czarnej Górnej miała 
zaszczyt być gospodarzem XXIX 
Spartakiady Szkół im. Ignacego Łu-
kasiewicza. W spartakiadzie wzięło 
udział osiem reprezentacji szkół pod-
stawowych im. I. Łukasiewicza z Cie-
szacina Wielkiego, Drwini, Humnisk,  
Jodłówki, Pakoszówki, Ropienki, 
Strachociny i Czarnej. 

Po uroczystej  prezentacji wszystkich dru-
żyn dyrektor Anna Łysyganicz powitała zapro-
szonych gości oraz fundatorów i współorgani-
zatorów XXIX Spartakiady. Słowa powitania 
wyraził w swoim wystąpieniu również Bogu-
sław Kochanowicz – wójt gminy Czarna. Sto-
warzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego Oddział w Sanoku 
reprezentowali: Mieczysław Kawecki – prezes, 
Sylwester Pasławski – przewodniczący Koła 
Zakładowego nr 2 w Ustrzykach Dolnych, 
Wiesław Turzański – zastępca przewodniczą-
cego Koła nr 2, który w organizację spartakiad 
zaangażowany jest od początku ich istnienia. 
Obecny był również Lesław Piątek – kierow-
nik Ośrodka Kopalń w Krośnie oraz dyrektorzy 
szkół biorących udział w tym wyjątkowym wy-
darzeniu.

Po odprawie opiekunów przyszedł wreszcie 
czas na rozpoczęcie rywalizacji sportowej. Każ-
da z drużyn liczyła 16 zawodników z podzia-
łem na dwie kategorie wiekowe. Jako pierwsi 
o punkty walczyli najmłodsi z klas I-III, którzy 
rywalizowali w: sztafecie, biegach ze zmianą 

piłek, biegach z szarfami oraz rzucie piankowym 
oszczepem. Grupa starsza klasy IV-VI rywalizo-
wała w rozgrywkach piłki siatkowej, rozgryw-
kach szachowych, rowerowym torze przeszkód 
oraz konkursie rzutów karnych, który z uwagi na 
złe warunki pogodowe zastąpił rozgrywki piłki 
nożnej.

Suma punktów, które drużyny zdoby-
ły w poszczególnych konkurencjach wyłoniły 
zwycięzcę, którym została Szkoła Podstawowa 
im. Ignacego Łukasiewicza w Czarnej Górnej 
otrzymując puchar prezesa SITPNiG. Drugie 

XXIX Spartakiada Szkół 
im. Ignacego Łukasiewicza 
w Czarnej Górnej ODDZIAŁ SANOK

miejsce zajęła Szkoła z Ropienki a trzecie z Cie-
szacina Wielkiego. Puchar, dyplomy i nagrody 
dla wszystkich drużyn ufundowane przez Sto-
warzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego Oddział w Sanoku 
zostały wręczone przez Mieczysława Kaweckie-
go i Wiesława Turzańskiego. Spartakiada była 
również okazją do spotkania dyrektorów szkół 
noszących zaszczytne imię twórcy przemysłu 
naftowego z przedstawicielami SITPNiG i PGNiG 
Oddział w Sanoku. Niezwykle sympatyczna at-
mosfera podczas trwania całej imprezy sprawiła 
uczestnikom wiele radości oraz dobrej zabawy. 
W czasie zmagań sportowych, młodzież korzy-
stała z gorącego posiłku oraz pieczonych kieł-
basek, ufundowanych przez Zarząd Oddziału 
SITPNiG a przygotowanych przez pracowników 
szkoły i panie z Rady Rodziców.

Wiesław Turzański
Wojciech Kowalski 

SITPNiG Oddział Sanok

Fot. arch. SITPNiG Oddział Sanok

Fot. arch. SITPNiG Oddział Sanok

Fot. arch. SITPNiG Oddział Sanok Fot. arch. SITPNiG Oddział Sanok

Fot. arch. SITPNiG Oddział Sanok
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Wykłady dla Koła 
Naukowego AGH

Oddział Zielona Góra na konferencji NOT 

W kopalni soli

ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA

W wyniku współpracy Głównej Komisji ds. 
Młodzieży i Studentów SITPNiG, PGNiG SA Od-
działu w Zielonej Górze i Koła Naukowego Naf-
ta i Gaz odbyły się dwa wykłady dla studentów 

AGH pt. „Specjaliści z branży". Ze studentami na 
Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu 7 czerwca 
spotkali się Jan Żądło, kierownik Podziemnego 
Magazynu Gazu Wierzchowice oraz Maciej Roz-

wadowski, zastępca kierownika Odazotowni 
Grodzisk. 

Magdalena Wajda 

Oddział Zielona Góra zaprezentował się 
podczas regionalnej konferencji przedkongreso-
wej przed XXV Kongresem Techników Polskich 
pt. „Technika Człowiekowi". Spotkanie odbyło 
się 10 czerwca w budynkach Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego w Nowym Kisielinie. Organiza-
torami konferencji była Federacja Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT oraz Uniwersytet 
Zielonogórski. W I panelu konferencyjnym Józef 
Lenart, członek honorowy SITPNiG i Magdale-

Koło Zielona Góra zorganizowało dla swoich 
członków wyjazd naukowo-techniczny do Kopalni 
Soli Kłodawa. Wyjazd odbył się w dniach 20-21 
czerwca, wzięli w nim udział również członkowie 

na Wajda, zastępca przewodniczącego Koła 
Zielona Góra zaprezentowali SITPNiG Oddział 
Zielona Góra oraz przedstawili nowoczesne 
technologicznie obiekty zielonogórskiego Od-
działu PGNiG, takie jak KRNiGZ Lubiatów, 
PMG Wierzchowice, Odazotownia Grodzisk. 
Oprócz SITPNiG swoje wystąpienia mieli m.in. 
przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnic-
twa i Drzewnictwa. 

Magdalena Wajda 

Koła Ostrów Wlkp. i Poznań. Pierwszym punktem 
programu była Kopalnia Gazu Ziemnego Radlin 
i Ośrodek Grupowy Lisewo. Uczestnicy wysłuchali 
informacji dotyczących wydobycia gazu ziemnego 
w rejonie KGZ Radlin. W Kopalni Soli Kłodawa 
grupa zapoznała się z historią powstania złóż kło-
dawskich, przeszła wyrobiskami korytarzowymi, 

obejrzała wyeksploatowane komory solne oraz 
maszyny używane w podziemnym górnictwie sol-
nym. Podczas drugiego dnia wyjazdu uczestnicy 
zwiedzili Łódź, m.in. Muzeum Kinematografii i ulicę 
Piotrkowską.

Magdalena Wajda

Konferencja NOT była okazją do zaprezentowania SITPNiG 
Oddział Zielona Góra i wymiany doświadczeń z członkami 
innych stowarzyszeń działających w województwie lubuskim. 
Fot. Iwona Bruczyńska

Pierwsza z prezentacji dla członków Koła Naukowego Nafta 
i Gaz poświęcona była procesowi zatłaczania i odbioru gazu 
na PMG Wierzchowice. Fot. Magdalena Wajda

Druga z prelekcji dotyczyła procesu odazotowania gazu ziem-
nego metodą kriogeniczną na przykładzie Odazotowni Gro-
dzisk. Fot. Magdalena Wajda

Członkowie Koła Zielona Góra zapoznali się z instalacją Ośrodka Grupowego Lisewo i strefy 
przyodwiertowej Lisewo-1. Fot. Magdalena Wajda 

Grupa zjechała 600 metrów pod ziemię, by zgłębić tajniki komorowego systemu eksploatacji soli 
w Kopalni Soli Kłodawa, największego producenta soli kamiennej w Polsce. Fot. Magdalena Wajda
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78 EAGE Konferencja i Wystawa 
Wiedeń 2016, 30 maj – 2 czerwiec

Tegoroczna Konferencja i Wysta-
wa EAGE odbyła się we Wiedniu 
w Centrum Konferencyjnym Reed 
Messe. Wygłoszono 991 referatów 
i posterów w 154 sesjach, odbyło się 
12 workshopów w których wygłoszo-
no 44 referaty, w wystawie wzięło 
udział ponad 300 firm i stowarzy-
szeń w tym 6 wystawców z Polski: 
Geofizyka Toruń SA, Oil and Gas 
Institute, Geopartner Sp. z o.o., SA-
OGIET(SITPNIG) Poland, Novase-
is Sp. z o.o. oraz Akademia Górniczo-
-Hutnicza. 

Uroczyste pożegnanie prezesa kadencji 
2015/16 i równocześnie powitanie preze-
sa EAGE 2016/17 odbyło się w zabytkowym 
obiekcie Lusthaus na terenie Prateru (fot.2). 
Podsumowano działalność EAGE za ostatni 
rok i podziękowano działaczom Local Chapter 
i stowarzyszeń współpracujących za ich pracę. 
Wręczono także doroczna nagrodę dla najak-
tywniejszego Local Chapter. W tym roku wyróż-
nione zostały 2 Local Chaptery ze Słoweni i Chin. 

Fot. 1. Pomnik Cesarza Franciszka Józefa we Wiedniu 
Fot. Jan Wójcik

Przedstawiciele SITPNIG byli zaproszeni i wzięli 
udział w tej uroczystości. Zebranie lokalnych 
oddziałów EAGE Local Chapter (fot. 3,4) odby-
ło się w centrum Konferencyjnym Reed Messe. 
Zaprezentował się nowo utworzony oddział 
LC Peau we Francji. W zebraniu wzięli udział 
przedstawiciele LC Polska, Austria, Ukraina, Wę-
gry, Rosja, Grecja, Chiny, Francja, Azerbejdżan, 
Serbia, Turcja. Każdy oddział przedstawił swoją 
działalność za ubiegły rok. Przedstawiciele biu-
ra EAGE przedstawili możliwości współpracy 
na rok bieżący oraz podsumowali miniony rok. 

Fot. 2. Uroczyste pożegnanie prezesa kadencji 2015/16 i równocześnie powitanie prezesa EAGE 2016/17. Fot. Jan Wójcik

Fot. 3. Zebranie lokalnych oddziałów EAGE Local Chapter. Fot. Jan Wójcik
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Podczas sesji inauguracyjnej (fot. 5) odbyła się 
debata na temat kierunku rozwoju światowej 
branży ropy i gazu. 

Następnie nastąpiło (fot.6) uroczyste otwar-
cie Wystawy EAGE połączone z przyjęciem 
wstępnym Ice Breaker. W trakcie wystawy od-
było się spotkanie z Zarządem EAGE na stoisku 
SITPNIG (fot. 7), na którym omówiono dalszą 
współpracę stowarzyszeń. W spotkaniu wzięli 
udział ze strony EAGE Roald van Borselen Mem-
bership and Cooperation

Officer, Marcelvan Loon Executive Director, 
Mohammed Alfaraj prezes EAGE 2015/16, Chris 
Ward prezes EAGE 2016/17 ze strony polskiej 
Leopold Sułkowski – przewodniczący Komisji 
ds. Współpracy z EAGE, Jan Wójcik Wiceprze-
wodniczący Komisji.

W trakcie konferencji odbywają się tak-
że posiedzenia różnych Komisji EAGE. Polscy 
przedstawiciele zasiadają w komisji PACE (Pro-
gramme for Association and Co-operation in 
Earth sciences) – Jan Wójcik oraz w Commit-
tee on Membership and Co-operation – Paweł 
Karnkowski.Komisja PACE omawiała problem 

wzrostu ilości wniosków o dofinansowanie  
przy stałym budżecie. Omawiano następujące 
zagadnienia: 

- Jak osiągnąć zrównoważone wsparcie na 
świecie?

- Jak radzić sobie z coraz większą liczbą 
aplikacji z Chin? 

- Jak stymulować aplikacje z innych regio-
nów (np Ameryka Południowa)?

Konferencja jak zwykle pozwoliła nawiązać 
nowe kontakty zawodowe oraz zapoznać się 
z kierunkami rozwoju metod poszukiwawczych 
za ropą i gazem. W tym roku planuje się organi-
zację dwu szkoleń wspólnie z EAGE. Następne 
spotkanie odbędzie się w Paryżu w dniach 12 
do 15 czerwca 2017 r. 

Jan Wójcik
Fot. 4. Zebranie lokalnych  oddziałów EAGE Local Chapter. Fot. Jan Wójcik

Fot. 5. Sesja inauguracyjna – debata. Fot. Jan Wójcik Fot. 6. Uroczyste otwarcie wystawy. Fot. Jan Wójcik

Fot. 7. Spotkanie z Zarządem EAGE. Fot. EAGE
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15 września w Warszawie odbyła się XIV 
Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Naf-
ta-Gaz-Chemia 2016”, zorganizowana przez 
Zarząd Targów Warszawskich S.A. pod hono-
rowym patronatem ministra Energii, sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Środowiska – głównego 
geologa kraju, Urzędu Regulacji Energetyki, 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Po-
litechniki Warszawskiej, Urzędu Dozoru Tech-
nicznego, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, 
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, 
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inży-
nierów i Techników Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego, Krajowej Izby Biopaliw, Państwo-
wego Instytutu Geologicznego.

Uczestnikami konferencji byli zarówno 
przedstawiciele rządu, członkowie zarządów 
firm z sektora nafty, gazu, energetyki i chemii jak 
i przedstawiciele firm doradczych i konsultingo-
wych, wyższych uczelni i instytutów naukowo-
-badawczych, stowarzyszeń i izb branżowych, 
eksperci branży paliwowej, energetycznej i che-
micznej.

Tegoroczna edycja została podzielona na 
trzy bloki tematyczne: nafta, gaz oraz chemia. 
W czasie konferencji odbyło się osiem sesji. 
Łącznie w konferencji udział wzięło 257 osób. 
Wśród uczestników konferencji byli goście z Da-
nii, Holandii, Norwegii Ukrainy i  Polski

W towarzyszącej wystawie udział wzięło 10 
firm z Holandii i Polski. 

Konferencję otworzył minister Energii – 
Krzysztof Tchórzewski.

Krzysztof Tchórzewski poinformował, że ce-
lem rządu jest zapewnienie Polsce niezależności 
energetycznej. Zdaniem ministra Tchórzewskie-
go dla zachowania bezpieczeństwa konieczna 
jest rozbudowa infrastruktury energetycznej.

Minister zwrócił uwagę, że zasady działania 
rynku powinny być równe dla wszystkich jego 
uczestników i wszyscy w takim samym stopniu 
powinni być odpowiedzialni za zapewnienie 

bezpieczeństwa dostaw. Dodał, że obecna po-
lityka jest realizowana przede wszystkim przez 
projekty dywersyfikacyjne obejmujące terminal 
LNG oraz projekt tzw. Bramy Północnej.

Pierwszą część sesji otwierającej modero-
wał Tomasz Chmal – partner w White&Case. 
Zaproszenie do udziału w panelu przyjęli (kolej-
ność alfabetyczna): Adam Czyżewski – główny 
ekonomista, PKN ORLEN S.A., Adam Gawęda 
– zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Mate-
usz Kędzierski – dyrektor, Departament Innowa-
cji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii, 
Janusz Kowalski – wiceprezes Zarządu PGNiG 
SA ds. Korporacyjnych, Jerzy Meysztowicz – 
przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwo-
ju, Sejm RP, Jan Staniłko – zastępca dyrektora, 
Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju, 
Tomasz Zieliński – prezes Zarządu, Polska Izba 
Przemysłu Chemicznego i Andrzej Ziółkowski –
prezes, Urząd Dozoru Technicznego

Dyskusja koncentrowała się wokół miejsca 
sektorów nafty, gazu i chemii w Strategii na 
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Uczestnicy 
panelu mówili m.in. o konieczności porozumie-
nia ponad podziałami politycznymi dla realizacji 
strategicznych interesów naszego kraju w sek-
torze energetycznym. Podkreślano, że podsta-
wowym celem w tym zakresie jest przemode-
lowanie systemu dostaw gazu do Polski, tak 
by sprowadzić dużo tańszy surowiec niż ma to 
miejsce w tej chwili.

Druga część sesji otwierającej dotyczyła Re-
gionu Morza Bałtyckiego jako Konkurencyjnego 
Rynku Dostaw Gazu. Sesję otworzył Piotr Naim-
ski – sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej.

Minister Naimski poruszył temat tzw. Bramy 
Północnej, realizacja której ma na celu znaczące 
zmniejszenie wolumenu rosyjskiego gazu na-
bywanego przez Polskę w ramach kontraktów 

długoterminowych. Minister podkreślił znacze-
nie działań na rzecz zróżnicowania kierunków 
dostaw gazu do regionu Bałtyku, Polski i Europy 
Środkowej – jako warunku, który musi być speł-
niony aby mówić o konkurencyjnym rynku gazu.

Moderatorem tej sesji był Wojciech Jakóbik 
– redaktor naczelny BiznesAlert.

Zaproszenie do udziału w panelu przyjęli 
(kolejność alfabetyczna): Hay Fieten – senior 
Vice President in Marketing and Trading, Stato-
il, Norwegia, Søren Juel Hansen – dyrektor ds. 
Rozwoju, Energinet.dk. Dania, Paweł Jakubow-
ski – dyrektor Pionu Rozwoju, Operator Gazo-
ciągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Kjell Arne 
Nielsen – radca handlowy, Ambasada Królestwa 
Norwegii w Polsce i Maciej Woźniak – wicepre-
zes Zarządu PGNiG S.A. ds. Handlowych

Dyskusja koncentrowała się wokół dywer-
syfikacji kierunków i źródeł dostaw gazu. 

Przedstawiciele polskich firm i rządu przeko-
nywali, że projekt sprowadzenia gazu z Norwe-
gii to przedsięwzięcie opłacalne ekonomicznie. 
Norwegowie mówili o warunkach, które muszą 
być spełnione, aby gaz z Morza Północnego do 
Polski dotarł. Duński operator gazociągów prze-
syłowych Energinet.dk opowiedział się za inte-
gracją rynków gazu w Polsce i Danii

Tematem pierwszej sesji sektora ropa pa-
liwa było poszukiwanie, wydobycie i dywer-
syfikacja dostaw ropy i gazu. Udział w sesji – 
moderowanej przez Andrzeja Sikorę – prezesa 
Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych – 
wzięli (kolejność alfabetyczna): Mikołaj Goss –
partner Góralski&Goss Legal

Hubert Kiersnowski – pełnomocnik dy-
rektora PIG-PIB ds. niekonwencjonalnych złóż 
węglowodorów; z-ca kierownika Programu Bez-
pieczeństwo Energetyczne, Państwowy Instytut 
Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 
Rafał Miland – wiceprezes Zarządu, PERN S.A. 

Rafał Misztal – zastępca dyrektora Depar-
tamentu Geologii i Koncesji Geologicznych, 
Ministerstwo Środowiska, Stanisław Niedbalec 
– prezes Zarządu, Exalo Drilling S.A., Stanisław 
Rychlicki – prezes Zarządu Głównego, Stowarzy-
szenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 
Katedra Inżynierii Naftowej, Wydział Wiertnic-
twa, Nafty i Gazu,  Akademia Górniczo-Hutni-
cza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Maciej 
Szota – zastępca dyrektora, Departament Badań 
i Rozwoju, PGNiG S.A. i Adam Szurlej – Katedra 
Inżynierii Gazowniczej,  Wydział Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu,  Akademia Górniczo-Hutnicza im. 
Stanisława Staszica w Krakowie

W czasie debaty dyskutowano na temat  
potencjału zasobów ropy i gazu w Polsce. Po-
ruszono także zagadnienie związane z nowator-
skim projektem PGNiG SA pozyskiwania metanu 

Sprawozdanie NAFTA-GAZ-CHEMIA 2016
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z pokładów węgla kamiennego.
Tematem drugiej sesji sektora ropa paliwa 

były biopaliwa. Moderatorem sesji był Krzysz-
tof Biernat – koordynator Polskiej Platformy 
Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów. 
Udział wzięli (kolejność alfabetyczna): Stanisław 
Jabłoński – prezes Zarządu, Ekobenz Sp. z o.o., 
Izabela Krysiuk – Krajowa Izba Biopaliw, Juliusz 
Młodecki – prezes Zarządu, Krajowe Zrzeszenie 
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, To-
masz Pańczyszyn – naczelnik Wydziału, Depar-
tament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Ener-
gii, Mariusz Szeliga – prezes Zarządu, Polskie 
Stowarzyszenie Producentów Oleju, Włodzi-
mierz Warchalewski – prezes Zarządu, Związek 
Gorzelni Polskich

Wstępem do dyskusji była prezentacja 
Koalicji na Rzecz Biopaliw. Podkreślono ważną 
funkcję sektora biopaliw w stabilizacji produkcji 
rolnej w Polsce. Omówiono w jaki sposób sek-
tor biodiesla wykreował  obecną skalę upraw 
rzepaku w Polsce jako nowoczesną i opłacalną 
gałąź produkcji polowej w rolnictwie.

Sesje bloku gaz ziemny moderował Mariusz 
Ruszel – prezes Zarządu Instytutu Polityki Ener-
getycznej im. Ignacego Łukaszewicza.

W części zatytułowanej: POLSKI GAZ ZIEM-
NY – MIĘDZY LIBERALIZACJĄ A STRATEGIĄ

udział wzięli (kolejność alfabetyczna): Piotr 
Kasprzak – członek Zarządu, Hermes Energy 
Group S.A., Aldona Kaźmierska – zastępca dy-
rektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw 
Konsumenckich, Urząd Regulacji Energetyki, 
Marek Kulesa – dyrektor Biura, Towarzystwo 
Obrotu Energią, Paweł Olszak – starszy specjali-
sta, Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o., Marcin 
Sienkiewicz – dyrektor TGE Hub Polska i Piotr 
Szlagowski – dyrektor Departamentu Strategii, 
PGNiG S.A.

Dyskutowano o zabezpieczeniu dostaw 
gazu, o budowie Korytarza Norweskiego, który  
składać ma się z trzech elementów: połączenie 
Danii z Norwegią, przejście przez Danię i połą-
czenie z Polską, a więc Baltic Pipe. Rozwój im-

portu LNG to kolejny temat dyskusji.
Drugą część bloku gaz ziemny zatytułowa-

ną INFRASTRUKTURA GAZOWA I INWESTYCJE 
otworzyło wystąpienie Michała Kurtyki podse-
kretarza Stanu w Ministerstwie Energii.

Minister Kurtyka podkreślił znaczenie in-
frastruktury gazowej dla kształtu rynku i tego, 
w jakich warunkach może on funkcjonować. Mi-
nisterstwo energii jest za zabezpieczeniem do-
staw energii i popiera inwestycje służące temu 
celowi. Naczelnym słowem – kluczem, które de-
terminuje politykę i  postępowanie ministerstwa 
jest dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw 
zarówno ropy jak i gazu. Dalsza dyskusja toczy-
ła się wokół inwestycji w magazyny, terminale 
i rurociągi. Poruszono także zagadnienia zwią-
zane z finansowaniem inwestycji w tym sektorze 
gospodarki.

Udział w panelu wzięli (kolejność alfabe-
tyczna): Tomasz Blacharski – członek Zarządu, 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Rafał 
Blankiewicz – dyrektor Działu Rozwoju Bizne-
su, ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., 
Ryszard Gburek – dyrektor Departamentu 
Dużych Przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa 
Krajowego, Andrzej Janiszowski – Expert Oil & 
Gas, EY, Mariusz Przybylik – partner, A.T. Kear-
ney Sp. z o.o., Tobias Rosenbaum – Business 
Development Manager, Region Europe, North 
and East Africa, Det Norske Veritas Poland Sp. 
z o.o. i Aleksander Zawisza – zastępca dyrektora 
Pionu Rozwoju, Operator Gazociągów Przesyło-
wych GAZ-SYSTEM

Pierwszą sesję bloku poświęconego chemii 
moderował Łukasz Zalicki, Partner EY

Udział w debacie wzięli (kolejność alfabe-
tyczna): Michał Bieniek – prezes Zarządu, Ape-
iron Synthesis S.A., Mateusz Gramza – prezes 
Zarządu, Grupa AZOTY Zakłady Azotowe Kę-
dzierzyn S.A., Marek Jagieła – dyrektor Działu 
Sprzedaży Chemii Przemysłowej i Działu Rozwo-
ju Rynku, BASF Polska, Artur Kucia – dyrektor 
Biura, Biuro Klienta Strategicznego – Przemysł 
Ciężki i Wydobywczy, PKO Bank Polski S.A., Pa-

weł Kwiecień – główny specjalista, Polska Izba 
Przemysłu Chemicznego, Robert Stankiewicz – 
Prezes Zarządu Dow na Polskę i kraje bałtyckie

Zaproszeni goście podzielili się swoimi opi-
niami na temat czynników stanowiących o prze-
wagach  i słabościach konkurencyjnych w sekto-
rze chemii a także działaniach mających istotny 
wpływ na kluczowe czynniki wpływające na 
pozycję konkurencyjną przemysłu chemicznego.

W drugim panelu w sektorze chemicznym 
rozmawiano o innowacjach i ich znaczeniu 
w polskim przemyśle chemicznym. Panel mo-
derował Andrzej Krueger – Dyrektor, Instytut 
Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia". 
W panelu tym udział wzięli (kolejność alfa-
betyczna): Michał Bieniek – prezes zarządu, 
Apeiron Synthesis S.A., Jerzy Majchrzak – Eks-
pert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Piotr 
Pietrzak – Chief Technology Officer (CTO), IBM 
Poland & Baltics., Katarzyna Ruczka – dyrektor 
Departamentu Marketingu i Rozwoju, Grupa 
Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Marek 
Wilmanowicz – dyrektor Pionu Bezpieczeństwa 
Technicznego, Urząd Dozoru Technicznego 
i Adam Żurek – dyrektor Departamentu, Depar-
tament Korporacyjny Strategii i Rozwoju, Grupa 
Azoty S.A.

Dyskusja dotyczyła innowacyjnej chemii 
jako drogi odpowiedzialnego rozwoju.

W czasie debaty zastanawiano się czy 
z punktu widzenia Rządu RP innowacyjna che-
mia jest jedną z dróg rozwoju polskiej gospo-
darki. Czy Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju będzie bodźcem dla rozwoju gospo-
darki, w tym także dla rozwoju branży chemicz-
nej. Poruszono także problemy udziału polskich 
innowacji i technologii w inwestycjach polskiej 
chemii.

Zapraszamy we wrześniu 2017

Grażyna Pietrzyk
Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Fot. arch. Zarząd Targów Warszawskich S.A. Fot. arch. Zarząd Targów Warszawskich S.A.
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Energia z pasji

W ramach obchodów jubileuszu 
55-lecia górnictwa naftowego na 
Niżu Polskim odbyły się działania 
skierowane do pracowników Od-
działu w Zielonej Górze pod hasłem 
„Energia z Pasji” – III Dzień Nafto-
wych Pasji i wernisaż wystawy, na 
której swoje fotografie zaprezentowa-
ła trójka z nich.

W ramach Dnia Naftowych Pasji, który od-
był się 18 czerwca, każdy mógł pochwalić się 
swoimi zainteresowaniami. Były to m. in. mo-

tocykle, psy, gołębie, kajaki, a także akcenty 
sportowe, artystyczne, ogrodnicze i kulinarne. 
Tego dnia odbył się również wernisaż wystawy 

Pod okiem Henryka Pisarka można było stworzyć prawdziwe arcydzieło... Fot. Dorota Mundry

Irena Pietraszkiewicz i Elwira Rozmiarek przygotowały kącik dla prawdziwych smakoszy – pysz-
ne torty i ciasta. Fot. Magdalena Wajda

Michał Michalski opowiadał o sposobie obrączkowania gołębi oraz ich rejestracji. Fot. Dorota 
Mundry

Podczas Dnia Naftowych Pasji wręczyliśmy nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym pt: „Co nam daje ropa naftowa?”. Fot. Sławomir Mundry



Wystawa „Energia z Ziemi” 
W tym roku mija 55 lat od odkry-

cia pierwszego na Niżu Polskim zło-
ża ropy naftowej Rybaki. Z okazji 
jubileuszu Oddział w Zielonej Górze 
przygotował wystawę branżową pt. 
„Energia z Ziemi”.

Wernisaż wystawy odbył się 19 lipca 
w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze. 
Podczas uroczystego otwarcia przybliżyliśmy 
uczestnikom historię wydobycia ropy naftowej 
i gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce 
oraz zakres działalności naszego przedsiębior-
stwa. Wystawa ma charakter edukacyjny, będzie 

prezentowana w szkołach, instytucjach kultural-
nych, a także na spotkaniach branżowych świa-
ta energetyki. 

Jolanta Pietras 
Dział Komunikacji i PR 

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Wystawę „Energia z Ziemi” w Centrum Przyrodniczym 
w Zielonej Górze uroczyście otworzyli kierownik Cen-
trum dr Krystyna Walińska i dyrektor ekonomiczno-
-finansowy Oddziału Marek Dobryniewski. Fot. Magda 
Golubska

W Centrum Przyrodniczym wystawa gościć będzie do września. Fot. Magda Golubska

Na wystawie przedstawiamy zagadnienia zawiązane z procesem eksploatacji złóż gazu 
ziemnego i ropy naftowej, przesyłu gazu oraz inwestycjami w energetyce. Fot. Magda 
Golubska

Wystawa „Energia z Pasji” to prezentacja hobby trójki pracowników Oddziału w Zielonej Górze 
wyrażone poprzez fotografie. Fot. Magda Golubska

malarstwa Henryka Pisarka z KRNiGZ Młoda-
sko. Spotkanie osłodziły wykwintne w kształcie 
i smaku torty. Ryk silników przykuwał wzrok 
przechodniów, a dzieci chętnie pozowały do 
zdjęć na tych wspaniałych maszynach.

Wernisaż wystawy fotografii pracowni-
ków Oddziału: Moniki Ostrowskiej z Działu Or-
ganizacyjnego, Rafała Koperstyńskiego z Działu 

Projektów Górniczych i Mariusza Wozińskiego 
z KGZ Wilków odbył się w Salonie Wystaw 
Oddziału 18 lipca. Podczas wydarzenia autorzy 
opowiadali o swoich fotografiach, podróżach 
i zainteresowaniach. Monika Ostrowska prze-
konała nas, że Chiny wcale nie są niebezpiecz-
ne, a Rafał Koperstyński opowiadał, jak z żoną 
Dorotą wychowują … cztery dzikie w swej 

naturze, ale jakże arystokratyczne koty. Mariusz 
Woziński zaprezentował swoje „fotograficzne 
notatki” z podróży do Włoch.

Jolanta Pietras
Dział Komunikacji i Public Relations

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Motocykliści z Grodziska Wielkopolskiego i Zielonej Góry w asyście Gazusia! Fot. Dorota Mundry




