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Już wkrótce, w dniach 19 – 20 września we Wrocławiu, odbędzie się 
IV Kongresu Energetyczny pod hasłem „Nowe oblicze polskiej energetyki”.
Kongresy Energetyczne DISE zawsze poruszają najważniejsze dla branży sprawy. 
Tegoroczna tematyka będzie koncentrować się wokół następujących zagadnień:

nowe oblicze polskiej energetyki w doktrynie energetycznej 
państwa oraz strategiach przedsiębiorstw energetycznych,

narodowy program budowy elektrowni atomowej - kluczowe 
założenia, perspektywa czasowa, możliwe modele finansowania,

elektromobilność - budowa nowego przemysłu, szansa 
wykorzystania potencjału dla elektryfikacji transportu w Polsce,

nowe modele biznesowe w energetyce - przegląd globalnych 
trendów oraz potencjał projektów elektryfikacji w Polsce,

finansowanie innowacji w energetyce - jakie technologie będą 
dominować i w jaki sposób będą finansowane,

potencjał rynków gazu w Polsce i krajach Trójmorza - pozycja 
regionu na globalnym rynku.

Wszelkie aktualności dotyczące wydarzenia będą umieszczane na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.dise.org.pl, a także na 
profilach społecznościowych fundacji DISE na Twitterze i Facebooku. Zapraszamy także do ściągnięcia z AppStore lub Google Play aplikacji 
DISE Kongres Energetyczny.
Mamy nadzieję na Państwa udział w tym jednym z najważniejszych wydarzeń w konferencyjnym kalendarium polskiej energetyki. 
Konferencja otrzymała Patronat Honorowy ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.
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Szanowni Czytelnicy

Okres wakacyjny nie sprzyja dużej aktyw-
ności przemysłu, chociaż wszystkie procesy 
produkcyjne i decyzyjne się toczą. Światowa 
gospodarka ma się dobrze, a cena za baryłkę 
ropy naftowej po zeszłomiesięcznych decy-
zjach OPEC nieco spadła do poziomu ok. 74 
dolarów. Inaczej natomiast wygląda sytuacja 
z cenami za gaz ziemny w Polsce, które zgod-
nie z decyzją prezesa URE ulegną zmianie (jak 
podaje ME realny wzrost dla indywidualne-
go odbiorcy to ok. 3,6%). Podyktowane jest 
to, jak czytamy w oficjalnych komunikatach, 
mimo wszystko systematycznie rosnącymi ce-
nami za ropę i gaz na światowych giełdach. 
Wynika to z wielu czynników, a głównie 
globalnej polityki. Przyczyną mogą być takie 
czynniki jak spadek wydobycia ropy naftowej 
w wielu krajach afrykańskich, sankcje nało-
żone przez USA na Iran, czy rosnący kryzys 
w Wenezueli. Równocześnie systematycznie 
wzrasta ilość zapasów tego surowca, właśnie 
w USA, a także następuje wzrost produkcji 
ropy naftowej przez Arabię Saudyjską i Rosję, 
(co powinno powodować odmienne zjawisko). 
Skutki tej polityki bardzo realnie wpływają na 
to, co się dzieje w naszym kraju. Długofalowy-
mi działaniami, które w konsekwencji mogą 
przynieść korzyści, to uniezależnienie się od 
importu gazu ziemnego z Rosji oraz blokady 
realizacji gazociągu Nord Stream 2. Wyraźny 
sprzeciw wyraża USA - które nie zgadza się 
również na jego realizację, głównie z powo-
du uzależnienia od jednego dostawcy, za 
pośrednictwem jednego kanału. Dla przy-

pomnienia Nord Stream 2 to projekt liczącej 
1200 km dwururociągowej magistrali gazo-
wej po dnie Morza Bałtyckiego z Wyborga 
w Rosji do Greifswaldu w Niemczech. Zakoń-
czenie realizacji gazociągu jest przewidziane 
na koniec 2019 roku. Takie warunki dyktuje 
Rosja, gdyż w 2020 roku zamierza znacznie 
ograniczyć przesyłanie gazu rurociągami bie-
gnącymi przez terytorium Ukrainy. W realizacji 
tego projektu oprócz Gazpromu uczestniczą: 
austriacka OMV, niemieckie BASF-Wintershall 
i Uniper, francuska Engie i brytyjsko-holen-
derska Royal Dutch Shell. Polska, Dania, kra-
je bałtyckie i Ukraina sprzeciwiają się temu 
projektowi. Nie przynoszą skutków działania 
organizacji proekologicznych np. niemieckiej 
Naturschutzbund Deutschland (NABU), której 
nie udało się zablokować budowy gazociągu 
Nord Stream 2, gdyż Federalny Trybunał Kon-
stytucyjny w Karlsruhe odrzucił 19 lipca ape-
lację NABU od wyroku sądu niższej instancji 
w tej sprawie.

Działania Polski muszą, i zmierzają w ta-
kim kierunku, aby nawet w sytuacji urucho-
mienia tego gazociągu nie pozbawić nas 
źródeł dostaw gazu. Temu celowi ma służyć 
gazociąg Baltic Pipe, którego realizacja ma 
zapewnić bezpieczeństwo i dywersyfikację 
dostaw oraz ujednolicenie cen przede wszyst-
kim w Polsce i Danii, a także w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Morza 
Bałtyckiego. Projekt ten właśnie uzyskał ko-
lejne dofinansowanie w ramach instrumentu 
Connecting Europe Facility  (CEF). Propozycję 

Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy 
finansowej zaakceptowały 16 lipca 2018 r. 
państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dzia-
łanie pod nazwą „Wzmocnienie krajowych 
systemów przesyłowych gazu w Polsce i Danii 
dla projektu Baltic Pipe” będzie realizowane 
przez GAZ-SYSTEM oraz Energinet (duńskie-
go operatora systemu przesyłowego). Pomoc 
dotyczy prac projektowych do momentu uzy-
skania niezbędnych pozwoleń na budowę dla 
gazociągów lądowych w Danii oraz Polsce. 
Wysokość przyznanego dofinansowania dla 
całego działania wynosi 18,3 mln euro. Jest to 
już kolejne wsparcie jakie uzyskał ten projekt 
z funduszu CEF. Przyznane środki w ramach 
programu CEF dla projektu Baltic Pipe podkre-
ślają istotne znaczenie projektu dla realizacji 
celów polityki energetycznej Unii Europejskiej, 
m.in.: wzmocnienia konkurencji, integracji 
rynków gazu, podniesienia bezpieczeństwa 
dostaw oraz skutecznego wdrożenia zasad 
zrównoważonego rozwoju. 

Systematyczne i konsekwentne działania 
strony polskiej idą we właściwym kierunku. 
Włączając w to import gazu skroplonego 
z USA oraz intensywne prace poszukiwawcze 
w Polsce w konsekwencji podniosą naszą nie-
zależność energetyczną. Zapraszam zatem do 
czytania tych i kolejnych wydań „Wiadomo-
ści...”, w których na bieżąco informujemy o sy-
tuacji branży w Polsce również w odniesieniu  
do sytuacji na świecie.
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Właściwości pęczniejące skał ilastych 
na przykładzie otworu P-1
Swelling properties of clay rocks 
by the example of P-1 well
Summary

One of the challenges faced by the Drilling 
Fluids Service is the drilling through clay rocks. 
The word clay is often a synonym for: shale, 
marlstones, shalestones, siltstones or any rock 
sensitive to hydration. Getting to know the dril-
led clay rocks allows for proper selection of dril-
ling mud parameters which will ensure safe and 
trouble-free drilling of the borehole. During the 
drilling of the P-1 well on the Carpathian Flysch 
samples of the carried cuttings from the drilled 
clay rocks were collected. These samples of cut-
tings were checked for their interaction with wa-
ter and compared to the Miocene Shale, which 
sample was obtained from the outcropping bed.

The vertical P-1 borehole was drilled to 
a depth of 2600 m, and rocks from the following 
epochs (stages) were drilled: Miocene, Oligoce-
ne, Eocene and Paleocene. The cuttings samples 
were examined with the Linear Swelling Meter, 
determining its behavior in water. With regard to 
the Miocene Shale, all samples of cuttings were 
characterized by a smaller increase in volume, 
while the shape of the curve of volume growth 
in time was identical. During the first three ho-
urs of exposure to water, a rapid increase in its 
volume occured, which then decreased to the 
minimum values. Along with the depth of burial 
of the sediment and the age of the drilled rocks, 
the growth of sample volume decreased. Based 
on the tests carried out, particular attention was 
paid to the filtration of the drilling mud, so that 
it is at the lowest possible level. The second im-
portant element that has been highlighted is the 
filter cake, which significantly limits migration of 
the filtrate to the rock and stabilizes the walls of 
the hole as long as it is thin and flexible.

The experience gained while drilling the P-1 
well, as well as a detailed analysis of the impact 
of water on the rock samples, allowed to de-
velop a composition of drilling mud for drilling 
through the rocks on the Carpathian Flysch.

Streszczenie
Jednym z wyzwań przed jakim stoi Ser-

wis Płuczkowy jest przewiercanie skał ilastych. 
Słowo ił jest często synonimem dla: łupków, 
margli, iłowców, mułowców, czy iłów wrażli-

wych na hydratację. Poznanie przewiercanych 
skał ilastych pozwala na odpowiednie dobranie 
parametrów płuczki wiertniczej, które zapewnią 
bezpieczne i bezawaryjne odwiercenie otworu. 
W trakcie wiercenia otworu P-1 na Fliszu Kar-
packim zebrano próbki urobku z przewiercanych 
skał ilastych. Próbki urobku sprawdzono pod ką-
tem oddziaływania ich z wodą i porównano do 
łupka mioceńskiego, którego próbkę pozyskano 
z wychodni. 

Pionowy otwór P-1 został odwiercony do 
głębokości 2600 m i przewiercono skały na-
stępujących epok (oddziały): Miocen, Oligocen, 
Eocen oraz Paleocen. Próbki urobku badano 
przy pomocy Linear Swelling Meter, określając 
jego zachowanie w wodzie. W odniesieniu do 
łupka mioceńskiego, wszystkie próbki urobku 
charakteryzowały się mniejszym przyrostem 
objętości, natomiast kształt krzywej przyrostu 
objętości w czasie był identyczny. Przez pierw-
sze trzy godziny oddziaływania wody na próbkę 
następował gwałtowny przyrost jej objętości, 
który następnie zmniejszał się do minimalnych 
wartości. Wraz z głębokością pogrzebania 
osadu i wiekiem przewiercanych skał, przyrost 
objętości próbek malał. Na podstawie przepro-
wadzonych testów zwrócono szczególną uwa-
gę na filtrację płuczki wiertniczej tak, aby była 
ona na najniższym możliwym poziomie. Drugim 
ważnym elementem, na który zwrócono uwa-
gę to osad filtracyjny, który ogranicza znacząco 
migrację filtratu do skały oraz stabilizuje ściany 
otworu, o ile jest cienki i elastyczny.

Zdobyte doświadczenie przy wierceniu 
otworu P-1 a także szczegółowa analiza od-
działywania wody na próbki skały pozwoliły na 
opracowanie receptury płuczki wiertniczej do 
przewiercanych skał na Fliszu Karpackim.

Wstęp
Opracowanie płuczki, która zapewniłaby 

maksymalny stopień inhibicji hydratacji warstw 
ilastych, a z drugiej strony byłaby przyjazna dla 
środowiska, jest wyzwaniem dla każdego pod-
miotu trudniącego się projektowaniem techno-
logii płynów wiertniczych. 

Na potrzeby artykułu, mówiąc o iłach, 
mamy na myśli skały ilaste wrażliwe na hydra-
tację. Nierzadko jednak, ił jest synonimem dla 
łupków, margli, iłowców, mułowców itp.

Zgodnie z definicją, skałę ilastą możemy 
zdefiniować jako skałę, w której składzie ziarno-

wym jest ponad 50 % frakcji iłowej, czyli frakcji 
zawierającej ziarna poniżej 2 µm lub taką skałę, 
która jest zbudowana w ponad 50 % z minera-
łów ilastych [1].

Minerały ilaste tworzą skały osadowe 
o zróżnicowanej budowie, które możemy po-
dzielić ze względu na ich:

a) budowę,
b) skład mineralogiczny,
c) stopień zwięzłości,
d) środowisko powstawania.
Należy pamiętać, że skały ilaste ze wzglę-

du na swoją budowę, wiek, pochodzenie, czy 
głębokość zalegania  posiadają różne właści-
wości. Skały te zawierają domieszki takie jak 
kwarc, węglany i inne w różnych proporcjach. 
Należą do skał osadowych, a na ich właściwości 
wpływ ma środowisko sedymentacji, warunki 
klimatyczne w jakich zachodziła sedymentacja, 
możliwość odprowadzania produktów hydrolizy 
lub doprowadzania jonów. 

Bardzo ważnym czynnikiem mającym 
wpływ na właściwości skał ilastych jest diagene-
za, czyli zjawisko, w którym wraz ze wzrostem 
miąższości nadkładu nad warstwą osadową 
rozpoczyna się jednoczesny proces kompakcji, 
cementacji, wyciskania wody z przestrzeni poro-
wych i międzypakietowych, redukcja przestrzeni 
porowych oraz przemiana składu mineralnego. 
Ze wzrostem głębokości pogrzebania osadów 
ilastych zmienia się litologia z osadu ilastego 
przez iły, iłowce do łupka przy jednoczesnej re-
dukcji porowatości skał z 90 – 70 % do 4 – 3 %. 
Duży wpływ na właściwości skał ilastych mają 
także ruchy górotwórcze, które tę samą warstwę 
iłu z tego samego okresu geologicznego mogą 
wypiętrzyć lub pogrzebać [1, 2, 3].

Wpływ wody na skały ilaste
Jedną z nielicznych metod sprawdzenia za-

chowania się skały ilastej w środowisku płuczki 
wiertniczej lub w wodzie jest badanie pęcznie-
nia przy pomocy aparatury LINEAR SWELLING 
METER. Do badań użyto przyrządu produkcji 
firmy OFITE, który umożliwia śledzenie w czasie 
rzeczywistym zachowania się próbki w wodzie 
lub płuczce wiertniczej.

Pracownicy Laboratorium Płynów i Cemen-
tów Exalo Drilling S.A. prowadząc badania nad 
właściwościami inhibicyjnymi płuczek wiertni-
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czych zwrócili szczególną uwagę na zachowa-
nie się w wodzie próbek okruchowych ze skał 
przewiercanych w otworze P-1. Otwór P-1 
wiercony był w rejonie Karpat fliszowych na 
nasunięciu śląskim w 2017 roku. Cechą cha-
rakterystyczną dla tego obszaru jest występo-
wanie naprzemianlegle ułożonych warstw skał 
osadowych pochodzenia morskiego. Badania 
pozwoliły na prześledzenie zmian w zachowa-
niu się próbek urobku w wodzie w zależności 
od głębokości zalegania próbek i ich wieku 
geologicznego. W tabeli 1 przedstawiono 
uproszczoną stratygrafię i litologię otworu P-1.

W badaniach laboratoryjnych jako wzorzec 
odniesienia wykorzystano próbki Łupka Mio-
ceńskiego pochodzącego z wychodni warstwy 
z obszaru Karpat fliszowych. Próbkę otrzymano 
z Instytutu Nafty i Gazu PIB w Krośnie.

Każdą próbkę skały suszono w tempe-
raturze 105 °C przez 6 godzin, a następnie 
mielono i prasowano pod ciśnieniem 6000 
psi (41,37 MPa) przez 30 minut. Tak przygo-
towane próbki umieszczano w specjalnych 
pojemnikach, w których mierzono przyrost 
objętości sprasowanej próbki iłu przez 21 
godzin w temperaturze pokojowej, przy po-
mocy przyrządu SWELLING METER. W tym 
samym czasie fragmenty urobku umieszczano 
w zlewce zalewając je wodą oraz obserwując 
ich zachowanie. Na rys. 1 przedstawiono wy-
kres z naniesionymi krzywymi pęcznienia dla 
wszystkich próbek badanych skał.

Obserwacja zachowania skał w wodzie 
pozwoliła na sformułowanie modeli charakte-

rystycznych dla danego typu skały. Dla przy-
kładu, Łupek Mioceński pod wpływem wody 
ulega rozpadowi na blaszki, co jest specyficz-
ne dla skał o niskiej pojemności wymiennej 
kationów. Zachowanie uwidocznione jest na 
fot. 1 i 1a [4].

Pierwszą próbką, którą użyto do testów 
był urobek z głębokości 200 m. W swojej bu-
dowie zawierał łupki, margle, piaskowce oraz 
osady chaotyczne. Pod wpływem wody skała 
zachowywała się odmiennie, niż w przypadku 
Łupka Mioceńskiego. Próbka nie rozpadła się 
na blaszki jednak zauważalna była ekspansja 
minerałów ilastych w całej objętości naczy-

nia. Inaczej też kształtuje się wykres pęcznie-
nia skały. Po początkowym znacznym przy-
roście objętości próbki, z czasem następuje 
spowolnienie procesu. Objętość próbki rośnie 
przez cały czas trwania testu. W przypadku 
pozostałych próbek urobku oraz Łupka Mio-
ceńskiego, po znacznym przyroście objętości 
w pierwszych 3 – 6 godzinach testu, proces 
pęcznienia ustaje w następnych godzinach 
tak, jak pokazuje wykres. Na fotografiach 
(Fot. 2 i 2a do 9 i 9a) przedstawiono wybrane 
próbki okruchowe przed dodaniem wody i po 
~ 24 godzinach od momentu zalania skał 
wodą [4].

Głębokość [m] Chronostratygrafia Litologia

0 - 520 Miocen łupki, piaskowce, margle, osady chaotyczne

520 - 2045 Oligocen heterolity piaskowcowo - łupkowe, piaskowce średnio i grubo ławicowe, łupki z pakietami 
piaskowców

2045 - 2435 Eocen pakiety grubo ławicowych piaskowców przedzielonych pakietami łupków, w stropie margle

2435 - 2600 Paleocen piaskowce, łupki

Tabela 1. Uproszczona stratygrafia i litologia otworu P-1

Rys. 1. Krzywe pęcznienia dla próbek okruchowych skał pobranych z otworu P-1

Fot. 1. Fragment Łupka Mioceńskiego Fot. 1a. Próbka Łupka Mioceńskiego po ~ 24 godz. w wodzie
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Fot. 2. Próbka urobku z głębokości 200 m

Fot. 3. Próbka urobku z głębokości 500 m

Fot. 4. Próbka urobku z głębokości 700 m

Fot. 5. Próbka urobku z głębokości 1100 m

Fot. 2a. Próbka po 24 godz. w wodzie

Fot. 3a. Próbka po 24 godz. w wodzie

Fot. 4a. Próbka po 24 godz. w wodzie

Fot. 5a. Próbka po 24 godz. w wodzie
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Fot. 6. Próbka urobku z głębokości 1600 m

Fot. 7. Próbka urobku z głębokości 2000 m

Fot. 8. Próbka urobku z głębokości 2200 m

Fot. 9. Próbka urobku z głębokości 2600 m

Fot. 6a. Próbka po 24 godz. w wodzie

Fot. 7a. Próbka po 24 godz. w wodzie

Fot. 8a. Próbka po 24 godz. w wodzie

Fot. 9a. Próbka po 24 godz. w wodzie
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Na podstawie przeprowadzonych badań 
oraz obserwacji zauważono, że:

a) we wszystkich badanych próbkach skał, 
w pierwszych trzech godzinach testu na-
stępuje największy przyrost objętości, 

b) w kolejnych godzinach testu następuje 
spowolnienie procesu pęcznienia, a na-
stępnie zatrzymanie przyrostu objętości 
z wyjątkiem próbki urobku z głęboko-
ści 200 m, dla której przyrost objętości 
powoli, systematycznie rośnie, co może 
świadczyć o obecności składników ila-
stych o dużej wymienności kationowej,

c) z wyjątkiem próbki urobku z głęboko-
ści 200 m, przyrost objętości badanych 
skał jest znacznie niższy niż w przy-
padku Łupka Mioceńskiego a różnica 
w przyroście objętości między próbką 
z głębokości 2000 m a 1600 m wynosi 
około 10%,

d) w związku z tym, że największy przyrost 
objętości próbki następuje w pierwszych 
godzinach kontaktu skały z płuczką 
wiertniczą, szczególnie ważne jest szyb-
kie utworzenie na ścianach otworu cien-
kiego, elastycznego osadu filtracyjnego, 
stanowiącego skuteczną barierę przed 
wnikaniem filtratu płuczki w głąb ska-
ły; każde mechaniczne usunięcie osadu 

filtracyjnego ze ściany otworu uszkadza 
tę barierę, co w skrajnych przypadkach 
może prowadzić do utraty stabilności 
ściany,

e) w przypadku skał charakteryzujących się 
niskim stopniem pęcznienia na poziomie 
10 – 15 %, stosowanie płuczek o wyso-
kiej zdolności inhibicji pęcznienia iłów 
może nie być wystarczające do zapew-
nienia stabilizacji ścian otworu; w takich 
przypadkach należy raczej zwrócić uwa-
gę na technikę wiercenia otworu; 

Wnioski 
Punktem wyjścia dla badań nad oddziały-

waniem wody na skały ilaste były badania nad 
właściwościami inhibitującymi płuczek wiert-
niczych. Znajomość powyższych zagadnień 
pozwala na opracowanie płuczek charaktery-
zujących się największymi zdolnościami inhibi-
cyjnymi w stosunku do przewiercanych warstw. 
Dobrą praktyką „terenową” powinna być ścisła 
współpraca serwisu płynów wiertniczych, osób 
odpowiedzialnych za technikę i technologię 
wiercenia oraz inżynierów zajmujących się 
aspektem mechaniki skał.

Płuczka jest jednym z wielu elementów 
składających się na proces wiercenia. Udane 
odwiercenie otworu nie jest jednak możliwe 

bez uwzględnienia stratygrafii i litologii skał, 
prawidłowego doboru zestawu wiertniczego 
adekwatnego do przewiercanych skał jak 
również bez zaplanowania parametrów hy-
draulicznych.

Literatura:
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The impact of graphene 
nanopowder additon on fresh 
cement slurries

Abstract
Nowadays drilling works are more and more 

complex, for example: horizontal drilling, horizon-
tal directional drilling and multilateral boreholes. 
It is necessary to modify and constantly impro-
ve cement slurries. There are many researchers 
trying to find new recipes and substances that 
could influence properties of fresh and hardened 
cement slurries. The idea of adding graphene na-
nopowder appeared during laboratory research 
of cement slurries used to seal geothermal wells. 
It is commonly known that graphene has good 
heat conductivity. Thanks to its tiny parts (12 nm 
flake) graphene could be used to improve other 
parameters like filtration, sedimentation stability 
and setting time. Graphene nanopowder used in 
studies has the 99.2% purity and surface area of 
80 m2/g. Nanopowder concentration in the slurry 
did not exceed 0,5%. There are plans to carry out 
next research to find out if graphene oxide also 
changes the most important fresh and hardened 
cement slurrys properties.

Streszczenie
W dobie prowadzenia prac wiertniczych 

o coraz większym stopniu skomplikowania 
(otwory horyzontalne, kierunkowe, horyzontalne 
przewierty sterowane) stajemy przed konieczno-
ścią modyfikacji i ciągłego ulepszania zaczynów 
uszczelniających. Prowadzone są badania nad 
doborem nowych receptur, a także środków 
modyfikujących właściwości świeżych i stward-
niałych zaczynów cementowych. Podczas badań 
zaczynów stosowanych przy wykonywaniu otwo-
rowych wymienników ciepła zrodził się pomysł 
wprowadzenia do zaczynu cementowego do-
mieszki grafenu, który jak powszechnie wiadomo 
charakteryzuje się dobrą przewodnością cieplną. 
Ze względu na bardzo dużą miałkość (płatki 12 

Wpływ nanopudru grafenowego na właściwości 
technologiczne świeżych zaczynów uszczelniających

Izabela Madeja 

nm) grafen mógłby wpływać również na inne 
parametry zaczynów uszczelniających takie, jak 
choćby filtracja, sedymentacja, czy czas wiązania. 
Do badań wykorzystany został grafen o czystości 
99,2% i powierzchni właściwej 80 m2/g. Do za-
czynów wprowadzony został w trzech różnych 
stężeniach nie przekraczających 0,5%. W dalszym 
toku badań planowane jest sprawdzenie wpływu 
płynnego tlenku grafenu na właściwości świeżych 
i stwardniałych zaczynów uszczelniających.

Wprowadzenie
W dobie prowadzenia prac wiertniczych 

o coraz większym stopniu skomplikowania 
(otwory horyzontalne, kierunkowe, horyzontalne 
przewierty sterowane) stajemy przed konieczno-
ścią modyfikacji i ciągłego ulepszania zaczynów 
uszczelniających. Jest to szczególnie istotne 
w przypadku otworowych wymienników ciepła, 
które w Polsce (z powodu braku odpowiednich 
wytycznych prawnych) często wykonywane są 
bez odpowiedniej wiedzy i przygotowania. 

Jednym ze sposobów na poprawę para-
metrów zaczynu uszczelniającego jest zasto-
sowanie odpowiedniej domieszki. W niniejszej 
pracy przedstawione zostały wyniki badań dla 
zaczynów cementowych z domieszką nanopu-
dru grafenowego.

Czym jest grafen?
Grafen to płaska struktura zbudowana 

z atomów węgla tworzących heksagonalną 
sieć. Pojedyncza komórka budowana jest przez 
dwa atomy węgla w romboidalnej strukturze. 
Właściwości grafenu bardzo różnią się między 
sobą w zależności od liczby płaszczyzn grafe-
nowych. Wyróżniamy strukturę pojedynczą, 
podwójną oraz wielowarstwową – od 3 do 10 
płaszczyzn. Grafen jest doskonałym przewod-
nikiem elektrycznym, a wśród znanych nam 
materiałów ma najwyższą wytrzymałość – mo-
duł Young’a równy (dla najlepszego wariantu) 
1 TPa. Przewodność cieplna grafenu waha się 
od 600 do 5 000 W∙m-1∙K-1. Dla porównania 
przewodność cieplna szkła to ok. 0,7 W∙m-1∙K-1, 
a dla miedzi 400 W∙m-1∙K-1.

Dlaczego grafen?
Grafen, czy to w formie nanopudru czy 

nanoproszku charakteryzuje się bardzo małymi 
wymiarami cząsteczek oraz dużą powierzchnią 
właściwą. Właściwości fizyczne wskazują na 
to, że będzie on wywierał wpływ na filtrację, 
sedymentację, rozlewność, a także czas wiąza-
nia oraz wytrzymałość na ściskanie i zginanie. 
W badaniach zastosowano grafen o czystości 
99,2% oraz powierzchni właściwej 80 m2/g.

Fot. 1. Nanopuder grafenowy użyty do badań.
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Badania laboratoryjne
Badania obejmowały przygotowanie szere-

gu różnorodnych zaczynów bazowych (ok. 10 
receptur), które stanowić miały podstawę do 
sporządzenia zaczynów z domieszką grafenu. 
Przykładowe receptury zamieszczono w tabeli 1.

Receptury przedstawione w tabeli 1 zosta-
ły zarobione na wodzie wodociągowej, a ben-
tonit po zmieszaniu z cementem został wpro-
wadzony do wody. Po przebadaniu wszystkich 
zaczynów zdecydowano o zastosowaniu w dal-
szych badaniach receptury D. Przy pierwszej 
próbie sporządzenia zaczynu z domieszką na-
nopudru grafenowego zaobserwowano znacz-
ne pogorszenie parametrów reologicznych, 
nierównomierne rozmieszywanie grafenu oraz 
wypływanie domieszki na powierzchnię za-
czynu. Zdecydowano o przebadaniu zaczynów 
sporządzonych na bazie płuczki bentonitowej. 
Spośród kilku receptur wybrano przedstawioną 
w tabeli 2. 

Następnie przystąpiono do sporządzania 
zaczynów z domieszką nanopudru grafenowe-
go. Przygotowano cztery różne receptury, któ-
rych skład przedstawiono w tabeli 3. 

Wszystkie zaczyny zostały poddane szere-
gowi badań, aby poznać ich właściwości. Wyniki 
podstawowych pomiarów przedstawiono 
w tabeli 4.

W pierwszej kolejności sprawdzono gęstość 
zaczynów, dla receptur o W/M równym 0,75 gę-
stość była bardzo zbliżona i wynosiła ok. 1,64 g/
cm3. Dla receptur o W/M równym 0,80 wartość 
była niższa, nie przekroczyła 1,60 g/cm3. 

Następnie przebadano rozlewność – dla 
zaczynów F i G wartości były znacznie niższe 
niż dla zaczynu bazowego (E). Wyższe wartości 
dla zaczynów H i I spowodowane są większą 
zawartością wody (W/M równe 0,80). 

Filtracja obliczona według ISO dla prawie 
wszystkich zaczynów była niższa niż dla recep-
tury bazowej. 

Czas wiązania jest identyczny dla receptur 
o zawartości 0,05% BWOC grafenu i wynosi 
60 minut. Dla receptur z  domieszką 0,15% na-
nopudru czas ten jest jeszcze krótszy i wynosi 
odpowiednio 35 i 45 minut dla receptur G i I.

Receptura Składnik Procent BWOC W/M

A
CEM I 42,5R 100

0,7
Bentonit 2

B
CEM I 42,5R 100

0,7
Bentonit 4

C

CEM I 42,5R 100

0,7Bentonit 6

PSP 042 0,2

D

CEM I 42,5R 100

0,7Bentonit 6

PSP 042 0,1

Tabela 1. Receptury zaczynów bazowych z dodatkiem suchego bentonitu.

Tabela 2. Receptura zaczynu uszczelniającego sporządzonego na bazie płuczki wiertniczej.

Tabela 3. Receptury zaczynów z domieszką nanopudru grafenowego.

Tabela 4. Wybrane parametry technologiczne badanych zaczynów uszczelniających.

Receptura Składniki Procent BWOC W/M

E

CEM I 42,5R 100

0,75Bentonit 4

PSP 042 0,3

Receptura Składniki Procent BWOC W/M

F

CEM I 42,5R 100

0,75
Bentonit 4

PSP 042 0,3

Grafen 0,05

G

CEM I 42,5R 100

0,75
Bentonit 4

PSP 042 0,3

Grafen 0,15

H

CEM I 42,5R 100

0,80
Bentonit 4

PSP 042 0,3

Grafen 0,05

I

CEM I 42,5R 100

0,80
Bentonit 4

PSP 042 0,3

Grafen 0,15

Recipe Density,
g/cm3 Spillability, mm Filtration

by ISO, ml Setting time, min Bending strength, 
MPa

Compression 
strength, MPa

E 1,64 175 93,22 75 2,441 11,349

F 1,65 92,5 86,11 60 4,896 18,554

G 1,64 100 85,54 35 4,446 20,365

H 1,59 170 77,49 60 4,237 15,491

I 1,57 155 113,18 45 4,353 13,653
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Ostatnim etapem badań były pomiary wy-
trzymałości mechanicznej stwardniałego kamie-
nia cementowego. Pomiary zostały wykonane 
na automatycznej prasie hydraulicznej (fot. 2). 
Jak widać z tabeli, wytrzymałości zaczynów F i G 
są prawie dwa razy większe niż receptury bazo-
wej. Receptury H i I również mają wytrzymałość 
większą niż zaczyn E. 

Podsumowanie
Już przy dodaniu do zaczynu cemento-

wego 0,05% BWOC nanopudru grafenowego 
można zaobserwować zmianę jego podsta-
wowych parametrów. Zgodnie z przewidy-
waniami domieszka wpłynęła na obniżenie 
rozlewności, znaczne skrócenie czasu wią-
zania oraz miała wpływ na znaczny przyrost 
wytrzymałości mechanicznej stwardniałego 
kamienia cementowego. Choć grafen jest sub-
stancją, póki co, bardzo kosztowną to jego 
pozytywny wpływ na cechy technologiczne 
zaczynów cementowych oraz bardzo znikoma 
ilość w recepturze pozwalają przypuszczać, 
że w niedalekiej przyszłości znajdzie on za-
stosowanie w przemyśle. W dalszym toku 
badań planowane jest sprawdzenie wpływu 
płynnego tlenku grafenu na właściwości tech-
nologiczne zaczynów uszczelniających oraz 
wpływ obu form grafenu (nanopuder i płynny 
tlenek) na przewodność cieplną kamienia ce-
mentowego. 
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Michał Kruszewski 

Energia geotermalna Niemiec

Energia z zasobów odnawialnych jest klu-
czowym elementem strategii energetycznej 
Niemiec, którą obecnie dominuje energetyka 
słoneczna oraz wiatrowa. Pozyskanie energii 
z zasobów geotermalnych zaczyna odgrywać 
znaczącą rolę w dywersyfikacji źródeł energii 
poprzez dostarczanie ciepła oraz elektryczności 
nieprzerwanie w okresie całego roku, czego nie 
są w stanie zapewnić pozostałe typy energii od-
nawialnych. Według raportu opublikowanego 
w 2010 roku przez Geothermal Energy Asso-
ciation, pomiędzy 2005 a 2010 rokiem Niemcy 
były najszybciej rozwijającym się producentem 
energii geotermalnej na świecie. Energia geo-
termalna na terenie Niemiec możliwa jest do po-
zyskania z zasobów niskiej oraz średniej entalpii 
o temperaturach wód poniżej 180°C ze złóż 
usytuowanych w basenach sedymentacyjnych, 
oraz rowach tektonicznych. Wody o tempera-
turze poniżej 60°C z niskim natężeniem prze-
pływu najczęściej wykorzystywane są w celach 

rekreacyjnych i turystycznych (np. baseny i spa). 
Dostarczanie ciepła do sieci ciepłowniczej wy-
maga temperatur wód geotermalnych wyższych 
niż 60°C, wysokich natężeń przepływu oraz 
systemu opartego na dublecie geotermalnym 
z przynajmniej jednym produkcyjnym, oraz in-
iekcyjnym otworem. Połączona produkcja ciepła 
oraz elektryczności z zasobów geotermalnych 
wymaga natężeń przepływu wód pomiędzy 
35 l∙s-1 a 150 l∙s-1 oraz minimalną temperaturę 
wód równą 110°C. Nowe technologie konwersji 
energii takie jak cykl Kalina oraz ORC (Organic 
Rankin Cycle) pozwalają na produkcję elektrycz-
ności z wód geotermalnych o temperaturach 
z rzędu 100°C. 

Systemy używane do pozyskania ciepła z ni-
skich głębokości to przede wszystkim wymienni-
ki gruntowe oraz pionowe kolektory gruntowe. 
Obecnie notuje się również zainteresowanie in-
stalowaniem wymienników gruntowych w pa-
lach fundamentowych. Jedna z największych 
instalacji geotermalnych w Niemczech, oparta 
na zwielokrotnionej liczbie gruntowych wy-
mienników ciepła w systemie z pompą ciepła, 
to sklep IKEA w Lübeck-Dänischburg w północ-
nych Niemczech. Instalacja ta składa się z 215 
pojedynczych wymienników gruntowych o głę-
bokości 150 m każdy.

Głębokie zasoby geotermalne w Niemczech 
są klasyfikowane jako otwory o głębokości 
większej niż 400 m. Obszary, w których obecnie 
eksploatuje się głębokie zasoby geotermalne 
to przed wszystkim basen północno-niemiecki, 
basen molasy (przedpole Północnych Alp) oraz 
Nizina Górnoreńska. Energia elektryczna oraz 
ciepło produkowane jest najczęściej z dubletów 
geotermalnych, jednak systemy z trzema lub 
nawet czterema otworami są również opero-
wane przez niemieckie ciepłownie oraz elek-
trociepłownie. Na rok 2015, aktywnych było 
aż 27 geotermalnych ciepłowni oraz elektrow-
ni. Największe głębokie projekty geotermalne 
uskuteczniono m.in. w miejscowościach  Neu-
stadt-Glewe (basen północno-niemiecki), Bruch-
sal (Nizina Górnoreńska), Unterhaching (Basen 
Molasy), Unterfoehring (Basen Molasy).

Obecnie dużym zainteresowaniem cieszy 
się technologia wykorzystania ciepła z opusz-
czonych i zamkniętych kopalni węgla w szcze-
gólności w zagłębiu Ruhry tj. Bochum, Essen czy 
Gelsenkirschen, które znane jest z aktywności 
górniczej. W związku z wycofaniem się Niemiec 
z wykorzystania energii jądrowej, zauważa się 
chwilowy zastój w rozwoju energetyki geoter-
malnej, a w szczególności w sektorze głębokiej 
geotermii.

mgr inż. Michał Kruszewski
Pracownik naukowy International 

Geothermal Centre w Bochum (Niemcy)
michal.kruszewski@hs-bochum.de

Fig. 1. Główne obszary aktywności geotermalnej Niemiec wraz z temperaturami (źródło: Leibniz 
Institute for Applied Geophysics, 2014)

Fig. 2. Operacje wiercenia głębokiego otworu geotermalnego w Unterhaching (Institut für Ener-
getik und Umwelt gGmbH, 2007)
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Rekordowa akcja 

8 czerwca br. PGNiG SA Oddział 
w Zielonej Górze zorganizował z oka-
zji Dnia Dziecka ósmą edycję akcji 
„Dar krwi na Dzień Dziecka”. Do od-
dania krwi zarejestrowały się 44 osoby. 

Ekipa Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa pobrała 39 jednostek 
życiodajnego płynu od pracowników Oddzia-
łu, Exalo Drilling SA i mieszkańców naszego 
miasta. Swoje litry krwi dołożyli także koledzy 
z zaprzyjaźnionego Klubu HDK PCK „LNG” ze 
Świnoujścia, którzy odwiedzili Oddział zielo-
nogórski specjalnie w tym celu. 

W akcje, podobnie jak w poprzednich 
latach, włączyli się partnerzy z firmy Sela 
Sp. z o.o., którzy uczyli udzielania pierwszej 
pomocy, byli z nami wolontariusze PCK i die-
tetyczki z Naturhouse. Exalo Drilling przy-
gotowało stoisko, na którym prezentowany 
był m.in. sprzęt ratowniczy. Odwiedziły nas 
przedszkolaki i uczniowie zielonogórskich 
szkół, którym wolontariusze przybliżyli poję-
cie honorowego krwiodawstwa i zachęcali do 
wzięcia udziału w zbiórce w przyszłości. 

Bardzo cieszy nas fakt, że krwiodawczy 
happening był kolejną okazją do promowa-
nia bezinteresownego niesienia pomocy in-
nym. Z roku na rok nasze czerwcowe akcje 

Dzieci i młodzież miały okazję zajrzeć do krwiobusu. Fot. archiwum Oddziału.

Na akcję wybrali się do Zielonej Góry koledzy ze Świnoujścia. Fot. archiwum Oddziału.

Nasze akcje krwiodawcze to happeningi, do których angażujemy i zachęcamy co roku inne grupy. Fot. archiwum Oddziału.

cieszą się coraz większym zainteresowaniem 
– w 2016 r. zebraliśmy 8 l., w 2017 r. ponad 
12 l., a w 2018 roku aż 17,55 litra krwi! W tej 
edycji udało nam się zebrać ponad dwa razy 

tyle życiodajnego płynu, co w 2016 roku!
Magdalena Kudła 

Dział Komunikacji i PR
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 
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Przewiert pod Kanałem Gliwickim

GAZ-SYSTEM, wykorzystując 
nowoczesną metodę horyzontalne-
go wiercenia kierunkowego (HDD) 
w ramach budowy gazociągu Two-
róg – Kędzierzyn-Koźle, wykona 
dwa przewierty pod przeszkodami 
terenowymi o długości ok. 750 m 
każdy. Przewiert w gminie Rudzi-
niec w powiecie gliwickim zostanie 
wykonany pod Kanałem Gliwic-
kim, rzeką Kłodnicą i ciekiem Boj-
szówka. 

Prace pod Kanałem Gliwickim rozpoczęto 
od pilotażowych przewiertów dla wykonania 
rurociągów technologicznych o średnicy DN 
225. Obecnie służą one jako rewers płuczki, 
a po zakończeniu prac zostaną wykorzystane 
jako rura osłonowa dla linii światłowodowej. 
Obecnie trwający przewiert ma zapewnić 
miejsce na główny gazociąg o średnicy 1000 
mm. 

– Przewiert HDD pod Kanałem Gliwickim 
to jeden z kluczowych etapów realizowanej 
przez naszą spółkę inwestycji Tworóg – Kę-
dzierzyn-Koźle. W jej ramach powstanie po-
nad 43 km gazociągu w województwach ślą-
skim i opolskim – powiedział Tomasz Stępień, 
prezes zarządu GAZ-SYSTEM.

Gazociąg Tworóg – Kędzierzyn-Koźle jest 
realizowany w oparciu o decyzje i pozwo-
lenia wydane przez wojewodów śląskiego 

i opolskiego. Inwestycja obejmuje budowę 
gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 
1000 mm. Trasa gazociągu w województwie 
śląskim przebiegać będzie przez gminy: Two-
róg, Wielowieś, Toszek i Rudziniec, natomiast 
w województwie opolskim przez gminę Kę-
dzierzyn-Koźle. Nowy gazociąg na terenie 
Śląska będzie połączony z budowanym gazo-
ciągiem Tworóg – Tworzeń, którego budowę 

i przebieg także zatwierdził wojewoda śląski. 
Budowa gazociągu Tworóg PRZEWIERT 

POD KANAŁEM GLIWICKIM Kędzierzyn-Koźle 
ma na celu modernizację i rozbudowę sys-
temu przesyłowego w rejonie południowo–
zachodniej Polski. Wpłynie także na wzrost 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowy 
gazociąg będzie stanowił istotny element 
gazowego Korytarza Północ-Południe, który 
połączy Terminal LNG w Świnoujściu oraz 
planowany gazociąg Baltic Pipe z południem 
Polski i przyszłymi interkonektorami na Sło-
wację i Ukrainę. Obok korzyści płynących 
z rozwoju infrastruktury gazowej w regionie, 
ważnym aspektem dla społeczności lokalnej, 
będzie również corocznie odprowadzany 
przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomo-
ści w wysokości do 2 proc. wartości budo-
wanej infrastruktury przesyłowej, zlokalizo-
wanej na terenie danej gminy.

Inwestycje są realizowane w opar-
ciu o zapisy Ustawy z 24 kwietnia 2009 r. 
o inwestycjach w zakresie terminalu rega-
zyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1731). 
Projekty uzyskały również dofinasowanie 
na etap budowy ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020.

Centrum Prasowe
GAZ-SYSTEM S.A.

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, z-ca dyrektora Oddziału GAZ-SYSTEM w Świerklanach Marek Ryznar podczas wizyty 
studyjnej – przewiert HDD pod Kanałem Gliwickim. Fot. arch. GAZ-SYSTEM

Fot. arch. GAZ-SYSTEM
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Rozpoczęcie prac górniczych 
w nowym polu eksploatacyjnym wią-
że się z ogromnymi kosztami, dlatego 
dla przedsiębiorstw wydobywczych 
kluczowy jest dostęp do dokładnej 
informacji o budowie danego złoża. 
System ABB AbilityTM MineScape 
pozwoli kopalniom należącym do Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej m.in. na 
zbudowanie przestrzennego modelu 
geometrycznego i jakościowego po-
kładów węgla. Umożliwi to szybsze, 
wariantowe planowanie produkcji, 
a w konsekwencji doprowadzi do 
efektywniejszej kosztowo metody wy-
dobycia, zwiększając w ten sposób 
wydajność produkcyjną spółki. 

związanych z eksploatacją w niedostatecznie roz-
poznanej przestrzeni pokładu. Firma ABB wdroży 
system na jednym z ruchów spółki, a do kolejnych 
pięciu oraz centrali dostarczy oprogramowanie 
oraz wykona wstępne modele strukturalne i ja-
kościowe. Zakończenie wdrożenia pilotażowego 
zaplanowane jest na koniec bieżącego roku, po 
czym planowana jest kontynuacja projektu na po-
zostałych kopalniach.

System MineScape oferowany przez ABB sta-
nowi centralne, spójne źródło danych geologicz-
nych, projektowych oraz planistycznych. System 
przechowuje wszystkie najważniejsze informacje, 
takie jak dane i modele geologiczne (opisujące 
charakterystykę strukturalną i jakościową złoża) 
czy modele istniejących oraz planowanych sieci 
wyrobisk. Rozwiązanie ABB, oparte o zaawan-
sowane systemy informatyczne, pozwala ana-
lizować nie tylko dane dotyczące złóż, ale także 
warianty planów wydobycia i przez to wskazywać 
najefektywniejsze kosztowo metody ich eksplo-
atacji. Kopalnie zyskują dzięki temu dostęp do 
aktualnych i spójnych informacji o jakości węgla 
oraz lokalizacji charakterystycznych powierzchni 
eksploatacyjnych, umożliwiając inżynierom gór-
niczym dokładne projektowanie kolejnych pól 
wydobywczych.

W dotychczasowych metodach określania 
parametrów strukturalnych, jakościowych i geofi-
zycznych surowców kopalnych stosowano analizy 
ręczne. Geolodzy tworzyli więc odręczne przekroje 
na mapach bądź wprowadzali je do prostych, sys-
temów mapowych opartych o technologię CAD 
2D. Rozpoznanie i zrozumienie poszczególnych 
części złoża bez wyspecjalizowanych narzędzi 
komputerowych opartych o algorytmy przestrzen-
ne było kosztowne, czasochłonne i obarczone 
znaczącym ryzkiem błędu. Węgiel koksujący, 
niezbędny do wytwarzania stali, musi spełniać 
określone, wysokie parametry jakościowe. Jeżeli 
eksploatowane pole nie zostało precyzyjnie rozpo-
znane, a wydobywany węgiel był niższej jakości 
niż pierwotnie zakładano, przedsiębiorstwo nara-

żone było na znaczące straty finansowe. 
– Proces optymalizacji kosztowej w sferze 

działalności operacyjnej może być skutecznie prze-
prowadzony tylko wówczas, gdy spółka będzie 
posiadała dogłębną wiedzę na temat wszystkich 
ponoszonych kosztów oraz będzie mogła szybko 
reagować na zmiany zachodzące w sferze pro-
dukcyjnej. Do tego potrzebne są bardzo zaawan-
sowane narzędzia informatyczne, które pozwolą 
planować, monitorować i analizować cały proces 
produkcyjny – podkreśla Artur Dyczko, zastępca 
prezesa JSW ds. strategii i rozwoju.

Dzięki systemowi ABB MineScape cykl przy-
gotowania produkcji w kopalniach Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej zostanie znacząco skrócony, 
a pola wydobywcze będą mogły być precyzyjnie 
zbadane i opisane dla potrzeb projektowania roz-
cinki złoża. Będzie to także wpływ na działalność 
biznesową spółki – informacje o jakości złóż są 
niezbędne do tworzenia długofalowych planów 
wydobywczych. Wdrożenie rozwiązania pozwoli 
również zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, 
zapewniając dokładny obraz warunków tektonicz-
nych i częściowo hydrogeologicznych panujących 
w danym wyrobisku.

Pozyskiwanie nowych złóż wiąże się z ogrom-
nymi nakładami finansowymi, a w przypadku błę-
du geologicznego – z możliwą nierentownością 
wydobycia. W branży potrzebne były rozwiązania 
pozwalające na efektywne planowanie prac gór-
niczych. – Dla podmiotów takich jak Jastrzębska 
Spółka Węglowa, które kontraktują zamówienia 
z kilkuletnim wyprzedzeniem, kompleksowe infor-
macje na temat dostępnych wyrobisk mają kluczo-
we znaczenie biznesowe. System informatyczny 
MineScape pozwala na dokładne i szczegółowe 
opisanie eksploatowanego złoża, a także na gro-
madzenie oraz wymianę danych pomiędzy róż-
nymi systemami wykorzystywanymi przez różne 
działy. To zaś dodatkowo usprawnia pracę całego 
przedsiębiorstwa – mówi Paweł Łojszczyk, prezes 
zarządu i dyrektor zarządzający ABB w Polsce.

System MineScape wchodzi w skład wpro-
wadzonej w 2017 r. wielobranżowej oferty cyfro-
wej ABB AbilityTM, która łączy urządzenia, sys-
temy i usługi w oparciu o platformę w chmurze 
i umożliwia klientom zwiększenie produktywno-
ści i obniżenie kosztów. Obecnie oferta obejmuje 
ponad 210 rozwiązań. MineScape wykorzysty-
wany jest w ponad 200 zakładach górniczych na 
świecie. W Polsce z rozwiązań firmy ABB korzysta 
m.in. kopalnia „Bogdanka”.

www.abb.pl

Jastrzębska Spółka Węglowa zwiększa efektywność 
produkcyjną dzięki systemowi ABB MineScape

Jastrzębska Spółka Węglowa to jeden z naj-
większych producentów węgla koksującego 
w Unii Europejskiej. Spółka opracowała strate-
giczny program modernizacji kopalń, którego 
jednym z kluczowych elementów jest wdrożenie 
systemu modelowania geologicznego opartego 
o system ABB MineScape. Rozwiązanie pomoże 
w sprawniejszym, dokładniejszym oraz warianto-
wym planowaniu produkcji w oparciu o dokładne 
dane o geometrii oraz jakości eksploatowanych 
pokładów węgla. System pozwoli także na do-
kładniejsze modelowanie tektoniki złoża oraz 
rozpoznanie krytycznych dla procesu produkcji 
nieciągłości z odpowiednim wyprzedzeniem, na-
wet na etapie planowania rozcinki złoża. Dokład-
ny, przestrzenny model geometrii zuskokowanego 
złoża umożliwi uniknięcie krytycznych kosztów 

Fot. Agnieszka Materna / Jastrzębska Spółka Węglowa

Fot. Dawid Lach / Jastrzębska Spółka Węglow
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Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

Geopetrol 2018
Zakopane-Kościelisko, 17–20 września 2018 r.

Organizator Geopetrol 2018:
Instytut Nafty i Gazu – PIB
ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków

tel. +48 12 617 76 32 (zgł. krajowe)
tel. +48 12 617 76 41 (zgł. zagraniczne)
tel. +48 12 421 06 86 (Sekretariat)

fax +48 12 430 38 85
e-mail: geopetrol.2018@inig.pl
http://www.inig.pl/

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Ba-
dawczy serdecznie zaprasza do uczestnictwa  

w XI Międzynarodowej Naukowo-Technicznej 
Konferencji Geopetrol-2018 nt.: Rozwój technik 
poszukiwania i eksploatacji złóż węglowo-
dorów. 

Konferencja odbędzie się w Zakopanem-Ko-
ścielisku, w dniach 17–20.09.2018 r., z udziałem 
zaproszonych gości z kraju i zagranicy. 

Celem spotkania będzie przedstawienie aktu-
alnych problemów badawczych i rozwojowych, 
związanych z nowymi kierunkami badań dla 
potrzeb górnictwa nafty i gazu na tle osiągnięć 
światowych, jak również wymiana doświadczeń 
i nawiązanie ściślejszej współpracy z przedstawi-
cielami instytucji odpowiedzialnych za rozwój 
tej branży w krajach Unii Europejskiej i Europy 
Środkowo-Wschodniej.

W ramach Konferencji zostaną zorganizowane sesje referatowe i posterowe, specjalistyczne warsztaty oraz 
wystawy, o tematyce związanej m.in. z:

• poszukiwaniem, udostępnianiem i eksploata-
cją złóż węglowodorów na lądzie i morzu,

• modelowaniem złóż, basenów naftowych 
i obszarów perspektywicznych,

• stymulacją wydobycia węglowodorów i tech-
nologiami zwiększenia stopnia sczerpania 
zasobów złóż, 

• systemami magazynowania nośników  
energii,

• pozyskiwaniem metanu z pokładów  
węgla (CBM/CMM),

• ochroną środowiska w górnictwie  
nafty i gazu.

Język Konferencji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . polski, angielski, rosyjski
Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 zł + 23% VAT  
Koszt dla osób towarzyszących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 zł + 23% VAT 

W kwocie tej Organizatorzy zapewniają:

• noclegi i wyżywienie w czasie trwania 
Konferencji,

• materiały konferencyjne,

• udział w programie towarzyszącym,

• przewóz uczestników autokarami z Krakowa 
do Zakopanego i z powrotem.

Szanowni Państwo!

Więcej informacji: www.inig.pl/konferencje/geopetrol-2018
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Jerzy 
Zagórski

British Petroleum ocenia 
transformację w zużyciu 
energii w 2017 r.

W czerwcu br. ukazało się kolejne, 67 
wydanie BP Statistical Review of World Energy 
pod wiele mówiącym tytułem „Dwa kroki na-
przód, jeden krok wstecz”. Autorzy podsumo-
wali w ten sposób zmiany, jakie dokonały się 
w ub. roku w dziedzinie wytwarzania i użyt-
kowania energii. Jako zjawisko pozytywne 
uznano przyrost zapotrzebowania na energię 
w wysokości 2,2%, więcej niż wynosi śred-
nia 10-letnia (1,7%). Drugą korzystną zmianą 
był znaczny wzrost zużycia gazu ziemnego. 
Krokiem wstecz jest wzrost zużycia węgla 
kamiennego, co nastąpiło po raz pierwszy 
od czterech lat. Te zjawiska świadczą o tym, 
że osiągnięcie postępu w ograniczaniu emisji 
dwutlenku węgla jest możliwe, jednak droga 
do tego celu jest długa i skomplikowana, wy-
magająca konsekwencji i niewątpliwie najeżo-
na potknięciami, niepowodzeniami i zwrotami 
w kierunkach działań zainteresowanych stron. 
Przykładem takiego zwrotu jest wzrost emisji 
CO2 po trzech latach, kiedy wzrostu nie było 
lub był minimalny. Globalna emisja wyniosła 
w 2017 r. 33444 mln t (wzrost o 1,6%), z czego 
9331,6 mln t przypada na Chiny i 5087,7 mln t 
na USA. Kraje OECD jako całość wytworzyły 
12448,4 mln t, Unia Europejska 3541,7 mln t, 
z czego na Niemcy przypada 763,8 mln t, czy-
li 21%. Jedną z przyczyn zwiększonej emisji 
było ożywienie gospodarcze w OECD i rozwój 
energochłonnych gałęzi przemysłu w Chi-
nach. Wprowadzane programy zwiększania 
efektywności energetycznej nie przyniosły 
widocznych oszczędności i zapotrzebowanie 
na energię zwiększyło się nie tylko w krajach 
rozwijających się, przede wszystkim w Chi-
nach, ale również w krajach OECD. Produkcja 
energii elektrycznej wzrosła o 2,8% i osiągnę-
ła 25551,3 TWh. Jeśli chodzi o rodzaj paliw 
użytych do jej wytworzenia, to 38% stanowił 
węgiel kamienny i brunatny, 23% gaz ziemny, 
15% energia wodna, 10% energia jądrowa, 
8% energia wodna i tyko 3,5% ropa nafto-

wa. Struktura tego koszyka energetycznego 
(„energy mix”) jest bardzo stabilna i niewiele 
się zmieniła w ciągu 20 lat. W statystykach 
BP Statistical Review of World Energy zużycie 
węgla zwiększyło się globalnie o 1%, ale do-
tyczy to tylko roku 2017. Dane z br. wskazują 
na dalszy wzrost zużycia. Co więcej, wydoby-
cie węgla rośnie i na świecie zwiększyło się 
o 3,2%, w Chinach o 3,6%, w Indiach o 3,5%.

Zapotrzebowanie na ropę naftową zwięk-
szyło się o 1,8% i przewyższało produkcję 
w drugim kolejnym roku. Ponieważ uzgod-
nienia przyjęte przez członków OPEC i 10 sto-
warzyszonych producentów doprowadziły do 
zmniejszenia wydobycia w tej grupie, nastąpił 
też spadek zapasów ropy w krajach OECD. 
Średnia cena ropy Brent w 2017 r. wynosiła 
54,19 dolarów za baryłkę i była wyższa od 
średniej 43,73 USD/bar. z roku 2016.

Wykorzystanie gazu ziemnego stanowi 
najlepszy wynik od czasu światowego kryzy-
su – zużycie wzrosło o 3%, produkcja o 4%. 
Największy wzrost zużycia nastąpił w Chinach 
– 31 mld m3, (15,1%), mniejszy na Bliskim 
Wschodzie – 28 mld m3 (5,7%) i w Europie – 
26 mld m3 (5,5%), natomiast o 1,2% zmniej-
szyło się zużycie gazu w USA. Zmieniające się 
zapotrzebowanie spowodowało intensyfikację 
międzynarodowego handlu gazem o 6,2%, 
przy czym transport skroplonego gazu ziem-
nego był większy niż transport gazociągami.

Ilość energii uzyskanej ze źródeł odna-
wialnych zwiększyła się o 17%, ze znacznym, 
13,2-procentowym udziałem krajów OECD 
i 12-procentowym udziałem Unii. Największe 
przyrosty wykazała branża energetyki wiatro-
wej, wolniej rozwijały się elektrownie słonecz-
ne. Zmniejszyło się tempo budowy hydroelek-
trowni, wzrost wyniósł 0,9% w porównaniu ze 
średnią 2,9% z poprzedniego 10-lecia.

Bardzo zróżnicowana była sytuacja w sek-
torze energii atomowej. Z jednej strony nastą-
pił odwrót od tej formy wytwarzania energii 
i zamykanie elektrowni atomowych, co za-
znaczyło się spadkami o 28,9% na Tajwanie, 
o 25,3% w Argentynie, o 11,2% w Szwajcarii 
i o 10% w Niemczech, ale w Japonii wzrost 
wyniósł 64,9%, w Pakistanie 39,5%, w Chi-
nach 16,7%. Przy ogólnym zmniejszeniu ilości 
wytwarzanej energii atomowej w Unii Euro-
pejskiej o 0,9%, w Holandii produkcja zwięk-
szyła się o 35,2%, a w Czechach o 17,9%. 
Globalny wzrost wyniósł 1,1%.

Rozwój produkcji biopaliw charakteryzuje 
3,5-procentowy wskaźnik wzrostu.

Tegoroczny raport BP został uzupełniony 
informacją o dostępności i cenach kobaltu 

i litu, dwóch deficytowych surowców kluczo-
wych w produkcji baterii do samochodów 
elektrycznych. Produkcja kobaltu w 2017 r. 
wynosiła 137,5 tys. t i wzrosła tylko o 0,9% 
od 2010 r., podczas gdy cena podwoiła się 
w ciągu roku. Głównym dostawcą jest Kongo, 
skąd pochodzi 65% kobaltu. Produkcja litu 
wyniosła 44,7 tys. t i zwiększyła się o 6,8% 
od 2010 r., natomiast cena wzrosła o 37%. 
Dostawy tego metalu pochodzą w przeważa-
jącej części z dwóch źródeł: z Australii i Chile.

Dostawa gazu z Szach Deniz II 
przez Południowy Korytarz Gazowy

Rozpoczęcie przesyłu gazu ze złoża Szach 
Deniz w Azerbejdżanie oznacza również roz-
poczęcie funkcjonowania Południowego Ko-
rytarza Gazowego, magistrali bardzo ważnej 
dla Europy południowej. Jest to efekt inwe-
stycji Szach Deniz II o wartości 28 mld dola-
rów, obejmującej 26 wierceń, dwie połączone 
platformy wydobywcze, 500 km rurociągów 
podmorskich, rozbudowę terminalu Sanga-
chal w pobliżu Baku i przedłużenie Gazociągu 
Południowokaukaskiego. Gaz będzie płynąć 
przez Gruzję do Turcji Gazociągiem Połu-
dniowokaukaskim (South Caucasus Pipeline) 
o długości 487 km, następnie przez Trans-
-Anatolian Gas Pipeline (TANAP) o długości 
1850 km i dalej przez Trans-Adriatic Pipeline 
(TAP) o długości 878 km przez Grecję i Alba-
nię do Włoch.

Zagospodarowanie złoża Szach Deniz roz-
poczęto od projektu Szach Deniz I i w 2006 r. 
uruchomiono eksploatację. Obecnie wydoby-
cie wynosi 10 mld m3 gazu rocznie. Projekt 
Szach Deniz II będzie dostarczał 16 mld m3 
gazu rocznie, z tego 10 mld m3 jest przezna-
czone dla Europy, a 6 mld m3 dla Turcji.

Agencja konsultingowa Wood Macken-
zie ocenia, że inwestycja Szach Deniz II ma 
znaczenie nie tylko dla Azerbejdżanu, ale i dla 
całego regionu kaspijskiego. Ten megapro-
jekt został zrealizowany zgodnie z harmono-
gramem i w ramach planowanego budżetu. 
Udziałowcami konsorcjum Szach Deniz II są 
BP posiadające 28,8% udziałów i będące jed-
nocześnie operatorem, TPAO, SOCAR, Petro-
nas, Łukoil i NIOC.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

Geopetrol 2018
Zakopane-Kościelisko, 17–20 września 2018 r.

Organizator Geopetrol 2018:
Instytut Nafty i Gazu – PIB
ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków

tel. +48 12 617 76 32 (zgł. krajowe)
tel. +48 12 617 76 41 (zgł. zagraniczne)
tel. +48 12 421 06 86 (Sekretariat)

fax +48 12 430 38 85
e-mail: geopetrol.2018@inig.pl
http://www.inig.pl/

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Ba-
dawczy serdecznie zaprasza do uczestnictwa  

w XI Międzynarodowej Naukowo-Technicznej 
Konferencji Geopetrol-2018 nt.: Rozwój technik 
poszukiwania i eksploatacji złóż węglowo-
dorów. 

Konferencja odbędzie się w Zakopanem-Ko-
ścielisku, w dniach 17–20.09.2018 r., z udziałem 
zaproszonych gości z kraju i zagranicy. 

Celem spotkania będzie przedstawienie aktu-
alnych problemów badawczych i rozwojowych, 
związanych z nowymi kierunkami badań dla 
potrzeb górnictwa nafty i gazu na tle osiągnięć 
światowych, jak również wymiana doświadczeń 
i nawiązanie ściślejszej współpracy z przedstawi-
cielami instytucji odpowiedzialnych za rozwój 
tej branży w krajach Unii Europejskiej i Europy 
Środkowo-Wschodniej.

W ramach Konferencji zostaną zorganizowane sesje referatowe i posterowe, specjalistyczne warsztaty oraz 
wystawy, o tematyce związanej m.in. z:

• poszukiwaniem, udostępnianiem i eksploata-
cją złóż węglowodorów na lądzie i morzu,

• modelowaniem złóż, basenów naftowych 
i obszarów perspektywicznych,

• stymulacją wydobycia węglowodorów i tech-
nologiami zwiększenia stopnia sczerpania 
zasobów złóż, 

• systemami magazynowania nośników  
energii,

• pozyskiwaniem metanu z pokładów  
węgla (CBM/CMM),

• ochroną środowiska w górnictwie  
nafty i gazu.

Język Konferencji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . polski, angielski, rosyjski
Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 zł + 23% VAT  
Koszt dla osób towarzyszących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 zł + 23% VAT 

W kwocie tej Organizatorzy zapewniają:

• noclegi i wyżywienie w czasie trwania 
Konferencji,

• materiały konferencyjne,

• udział w programie towarzyszącym,

• przewóz uczestników autokarami z Krakowa 
do Zakopanego i z powrotem.

Szanowni Państwo!

Więcej informacji: www.inig.pl/konferencje/geopetrol-2018
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Total wycofuje się z projektu 
South Pars 11

Zawieszenie sankcji zastosowanych przez 
USA i Unię w stosunku do Iranu pozwoliło na 
zwiększenie eksportu ropy, ale umożliwiło 
również uruchomienie inwestycji w zagospo-
darowanie złóż przez zagraniczne koncerny. 
Jednym z ważnych dla gospodarki Iranu obiek-
tów jest złoże gazu South Pars. W lipcu 2017 r. 
Total wspólnie z Petrochina podpisał kontrakt 
na realizację projektu South Pars 11, który miał 
zapewnić dostawy gazu na potrzeby krajowe. 
Koszt tej inwestycji przekracza 5 mld dolarów, 
koszt I fazy obejmującej 30 wierceń, 2 plat-
formy eksploatacyjne i zakłady przeróbki gazu 
na lądzie połączone dwoma podwodnymi ga-
zociągami wynosi 2 mld dolarów. Docelowa 
wielkość produkcji to 56 mln m3/d gazu. Jed-
nak wykonanie tego projektu stanęło pod zna-
kiem zapytania po decyzji prezydenta Trumpa 
z 8 maja br. o wycofaniu się z porozumienia 
nuklearnego z Iranem, a tym samym o odwie-
szeniu sankcji.

Total wydał 16 maja komunikat stwierdza-
jący, że nie jest w stanie kontynuować projektu 
i będzie zmuszony zakończyć operacje w Iranie 
do 4 listopada br. chyba, że otrzyma zapew-
nienie ze strony USA, UE i Francji o wyłączeniu 
kontraktu SP 11 z listy inwestycji objętych sank-
cjami. Konflikt z rządem USA zagroziłby amery-
kańskim inwestycjom Totalu i utratą amerykań-
skich akcjonariuszy.

Iran grozi blokadą cieśniny Ormuz 
Powtarza się sytuacja z roku 2011, kiedy 

Iran po wprowadzeniu sankcji USA i Europy 
zagroził zablokowaniem cieśniny Ormuz - 
szlaku żeglugowego, na którym koncentruje 
się 30 do 40% światowych przewozów ropy 
naftowej. Teraz, po zapowiedziach prezydenta 
Trumpa o wstrzymaniu eksportu ropy irańskiej 
od listopada br., 5 lipca dowodzący Korpu-
sem Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił, 
że jeśli to nastąpi, Iran zatrzyma całkowicie 
ruch statków w cieśninie. Ostrzeżenie powtó-
rzył parę dni później prezydent Iranu Hassan 
Rouhani. W następnych dniach trwała dość 
ożywiona wojna propagandowa, na szczęście 
tylko słowna. Wyjątkiem była stonowana wy-
powiedź asystenta chińskiego ministra spraw 
zagranicznych powołującego się na dobre 
stosunki Chin z krajami arabskimi, które mogą 

przyczynić się do stabilizacji i współpracy 
w regionie. Z kolei dowództwo marynarki wo-
jennej USA wydało oświadczenie, że V flota 
stacjonująca w Bahrajnie jest gotowa do za-
pewnienia swobody żeglugi i nie dopuści do 
zablokowania cieśniny.

Zgoda na szczelinowanie 
hydrauliczne w W. Brytanii

W kwietniu br. firma Cuadrilla Resources 
ukończyła wiercenie pierwszego poziomego 
otworu poszukiwawczego w hrabstwie Lanca-
shire do zbadania gazonośności łupków forma-
cji Bowland (wizen-baszkir). Gazonośna forma-
cja została stwierdzona na głębokości 2300 m, 
przy czym odchylenie poziome wyniosło 800 m. 
W lipcu br. wykonano drugie wiercenie w tym 
samym rejonie, w którym łupki Bowland na-
wiercono na głębokości 2100 m, z odchyleniem 
poziomym 750 m. Pierwszy wniosek o zezwole-
nie na wykonanie szczelinowania hydrauliczne-
go Cuadrilla złożyła w maju br. i teraz 24 lipca 
wydano zgodę na przeprowadzenie zabiegów 
w odwiertach. Minister ds. energii i czystego 
wzrostu Claire Perry zapewniła, że wniosek był 
bardzo wnikliwie rozpatrzony pod kątem ochro-
ny środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa lokal-
nych społeczności. Zasoby geologiczne dwóch 
stref perspektywicznych w basenie Bowland są 
szacowane na 5,6 bln m3 gazu.

W 2017 r. w Szkocji i w Irlandii wprowa-
dzono całkowity zakaz szczelinowania, a w W. 
Brytanii projekty wierceń ze szczelinowaniem 
były kilkakrotnie blokowane przez władze lo-
kalne.

Bank Światowy monitoruje 
spalanie gazu w pochodniach

Spalanie gazu ziemnego w pochodniach 
powoduje znaczny wzrost emisji CO2 do at-
mosfery, ale prócz tego jest to bezproduktyw-
na strata surowca energetycznego. Od wielu 
lat Bank Światowy prowadzi program Global 
Gas Flaring  Reduction Partnership, wspólnie 
z agencją NOAA (National Oceanic and Atmo-
spheric Administration) i uniwersytetem Kolo-
rado (por. WNiG 2/17, s. 22). Na podstawie 
obserwacji satelitarnych szacowane są ilości 
spalanego gazu w poszczególnych krajach 
i w 2017 r. przy zwiększonym wydobyciu gazu 
o 0.5% zanotowano 7-procentowy spadek 
spalania. Jest to pozytywne zjawisko, bo od 
roku 2013 spalanie wzrastało – z 139,6 mld 
m3 do 147,6 mld m3 w 2016 r., teraz zaś obni-
żyło się do 140,6 mld m3 (tab. 1). Zestawienie 
obejmuje czołowych „producentów” dwutlen-
ku węgla ze spalania gazu i niekoniecznie są 
to kraje wydobywające najwięcej gazu ziem-
nego. Takim przykładem jest Irak zajmujący 
drugie miejsce w tabeli. Zróżnicowane są re-
zultaty ograniczania spalania – najlepiej wy-
padają Rosja i Wenezuela, ale w tym ostatnim 
przypadku główną przyczyną jest wenezuelski 
kryzys i spadek produkcji ropy i gazu. Niektó-
rzy producenci jak Libia i Iran nie wykazują 
poprawy i tam spalanie wzrosło. Jak duże 
są straty gazu, ilustruje ostatnia kolumna ta-
beli pokazująca udział ilości spalanego gazu 
w stosunku do ogólnego wydobycia gazu 
w kraju.

Jerzy Zagórski

Źródła: BP, Hart’s E&P, Offshore, Oil & Gas 
Financial Journal, Oil & Gas Journal, Reuters, 

Total, World Bank, World Oil. 

Kraj Spalanie gazu 
w 2016 r.
mld m3

Spalanie gazu 
w 2017 r.
mld m3

Zmiana 
2016:2017

%

Udział spalania 
w wydobyciu gazu 

w %
Rosja 22,4 19,9 -2,5 2,8
Irak 17,7 17,8 0,1 59,7
Iran 16,4 17,7 1,3 11,2
USA 8,9 9,5 0,6 1,2
Algieria 9,1 8,8 -0,3 9,7
Nigeria 7,3 7,6 0,3 31,9
Wenezuela 9,3 7,0 -2,4 30,3
Libia 2,4 3,9 1,6 25,5
Angola 4,5 3,8 -1,0 -
Meksyk 4,8 3,8 -1,0 7,7
Ogółem świat 147,6 140,6 -7,1 3,7

Tabela 1. Spalanie gazu w pochodniach w latach 2016-17 (dane Banku Światowego, 2018)
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PKN ORLEN rozwija Zakład 
w Jedliczu

PKN ORLEN dostrzega duży  potencjał 
aktywów na południu Polski, w tym Zakła-
du w Jedliczu. Z myślą o rozwoju zakładu  
trwają wstępne prace projektowe nad bu-
dową instalacji do Produkcji Bioetanolu II 
Generacji. Inwestycja jest niezwykle istotna 
w kontekście rosnących wyzwań związa-
nych z unijnymi dyrektywami, które  zobo-
wiązują Polskę do użycia paliw odnawial-
nych i biokomponentów w transporcie. 

Już teraz ORLEN Południe jest pionierem, 
a zarazem najbardziej doświadczonym polskim 
producentem biopaliw i biokomponentów. In-
westycja w zakładzie w Jedliczu ułatwi nam 
spełnienie restrykcyjnych wymagań europej-
skich w zakresie udziału energii odnawialnej 
w transporcie. Co istotne do produkcji zostaną 
użyte surowce niespożywcze, głównie słoma 
od  miejscowych rolników  – powiedział Da-
niel Obajtek, prezes Zarządu PKN ORLEN, któ-
ry spotkał się z pracownikami zakładu.

Rozważana w zakładzie w Jedliczu inwe-
stycja ma na celu przerób przede wszystkim 
słomy w biopaliwa II generacji. Po rozpoznaniu 
rynku surowcowego podpisano listy intencyj-
ne na dostawę słomy jako surowca.  Pozwoli 
to na wykorzystanie potencjału lokalnego rol-
nictwa w regionie południowo-wschodniej 
Polski. Realizacja inwestycji umożliwi również 
zwiększenie wykorzystania  terenów pod inwe-
stycje ORLEN Południe posiadanych w Jedliczu. 
Projekt znajduje się obecnie we wstępnej fazie  
projektowej. Trwają analizy dotyczące m.in. po-
zyskania  dostawcy technologii.

Zgodnie z założeniami wydajność in-
stalacji w zakładzie w Jedliczu mogłaby się-
gnąć ok. 25 tys. ton rocznie. Podejmowane 
działania dotyczące inwestycji w Jedliczu są 
spójne z kierunkami Grupy ORLEN, która stoi 
w obliczu wyzwań  wynikających z Narodo-
wego Celu Wskaźnikowego, który zakłada 
osiągnięcie 8,5-proc. udziału paliw odnawial-
nych i biokomponentów w paliwach ciekłych 
w 2020 r.

Specjalistyczny asfalt z PKN ORLEN 
na lotnisku w Pradze

Ponad trzysta ton specjalistycznego as-
faltu pochodzącego z płockiej rafinerii po-
służyło do  modernizacji pasa startowego 
o powierzchni 26 tys. m² na międzynarodo-
wym lotnisku Václava Havla w Pradze. Grupa 
ORLEN jest jednym z wiodących dostawców 
asfaltów w Europie Środkowo-Wschodniej, 
sprzedającym swoje produkty do 30 krajów 
na świecie, w tym 13 w Europie.

Przy modernizacji pasa startowego wyko-
rzystano asfalty wysokomodyfikowane ORBI-
TON HiMA. Dzięki starannie dobranym dodat-
kom, w tym specjalnym polimerom, osiągnięto 
zwiększoną odporność na koleinowanie, pę-
kanie, działanie wody i mrozu, a także bardzo 
dużą wytrzymałość zmęczeniową. Właściwości 
te są szczególnie istotne w warunkach silnego 
obciążenia ruchem, charakterystycznego dla na-
wierzchni na płytach lotnisk - tylko w ubiegłym 
roku port lotniczy w Pradze obsłużył ponad 15 
mln pasażerów. Innowacyjny  asfalt ORBITON 
HiMA, opracowany przez koncern, pozwala na 
znaczące wydłużenie czasu użytkowania dróg, 
nawet do kilkudziesięciu lat bez konieczności 
przeprowadzania remontów strukturalnych. 

Surowiec pod realizację inwestycji dostar-
czyła spółka ORLEN Asfalt Česká republika,  
będąca liderem sprzedaży na swoim rodzimym 
rynku. W pierwszym półroczu 2018 r. ORLEN 
Asfalt Česká republika zanotowała rekordową 
sprzedaż, w tym siedmiokrotny wzrost sprzeda-
ży asfaltów modyfikowanych w odniesieniu do 
analogicznego okresu roku 2017.

Skonsolidowane wyniki finansowe 
PKN ORLEN w II kwartale 2018

PKN ORLEN w II kwartale 2018 roku osią-
gnął najwyższy w historii wynik segmentu de-
talicznego w wysokości 677 mln zł, co oznacza 
wzrost o 18% (r/r). Łącznie wszystkie segmen-
ty działalności wypracowały zysk operacyj-
ny EBITDA wg LIFO na poziomie 2,1 mld zł. 
Dobry wynik finansowy został wypracowany 
pomimo realizacji zaplanowanych postojów 
remontowych we wszystkich rafineriach oraz 
trudniejszego otoczenia makroekonomicznego 
(r/r),, na które wpływ miała przede wszystkim 
drożejąca ropa naftowa. Niekorzystny wpływ 
makro został częściowo zrekompensowany 
wzrostem wolumenów sprzedaży o 2% (r/r). 

Kluczowym wydarzeniem drugiego kwar-
tału było rozpoczęcie Programu Rozwoju Pe-
trochemii. Koncern na inwestycje w tym ob-
szarze przeznaczy 8,3 mld zł do 2023 r., co 
po zakończeniu inwestycji powinno przełożyć 
się na wzrost wyniku EBITDA o ok. 1,5 mld zł 
rocznie. W omawianym okresie zakończono 
również budowę nowoczesnej elektrociepłowni 
gazowo-parowej w Płocku, a także uzyskano 
zgodę Czeskiego Banku Narodowego na wykup 
pozostałych akcji Unipetrol. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie PKN ORLEN zatwierdziło reko-
mendowaną przez Zarząd wypłatę dywidendy 
za 2017 r. w wysokości 3 zł na akcję.

W II kwartale 2018 roku PKN ORLEN osiągnął:
• 2,1 mld zł EBITDA wg LIFO
• Rekordowy wynik EBITDA wg LIFO seg-

mentu detalicznego na poziomie 677 
mln zł, wyższy o 18% (r/r) 

• Wzrost wolumenów sprzedaży o 2% (r/r)
• Wzrost przychodów o 16% (r/r)
W II kwartale 2018 roku odnotowano 

spadek modelowej marży downstream o (-) 
1,2 USD/bbl (r/r), głównie w efekcie wzrostu 
średniej ceny ropy Brent o prawie 50% (r/r). 
W Polsce wzrosła konsumpcja zarówno oleju 
napędowego, jak i benzyny o 5% (r/r). Wzrost 
konsumpcji paliw odnotowano również w Cze-
chach i na Litwie.

– Wypracowane w drugim kwartale tego 
roku dobre wyniki finansowe, w tym rekordowy 
rezultat detalu oraz silne fundamenty finanso-
we dają solidne podstawy do realizacji naszych 
planów strategicznych. Podejmując decyzje biz-
nesowe kładziemy nacisk na zwiększanie warto-
ści koncernu również w dłuższej perspektywie. 
M.in. dlatego rozpoczęliśmy Program Rozwoju 
Petrochemii, który pozwoli na dalszą dywersy-
fikację źródeł przychodów i będzie skuteczną 
odpowiedzią na wyzwania przyszłości. Dobrą 
informacją „na dzisiaj” dla akcjonariuszy jest 
oddanie do użytku elektrociepłowni gazowo-
-parowej w Płocku co umacnia naszą pozycję 
w obszarze energetyki – mówi Daniel Obajtek, 
prezes Zarządu PKN ORLEN. 

Segment downstream Koncernu w II kwar-
tale 2018 roku wypracował wynik EBITDA wg 
LIFO na poziomie prawie 1,6 mld zł. Dobry 
rezultat został osiągnięty dzięki wzrostowi wo-
lumenów sprzedaży o 1% (r/r). W omawianym 
okresie wzrosła m.in. sprzedaż oleju napędowe-
go, poliolefin, nawozów, PCW i PTA przy niższej 
sprzedaży benzyn, LPG i olefin (r/r). Dodatni 
efekt wolumenowy został zniwelowany przez 
ujemny wpływ otoczenia głównie w efekcie 
wyższych kosztów zużyć surowców na własne 
potrzeby energetyczne oraz pogorszenia marż 
na produktach petrochemicznych, ciężkich frak-
cjach rafineryjnych i SN150.
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Segment detaliczny w II kwartale 2018 
roku wypracował rekordowy rezultat EBITDA 
wg LIFO na poziomie 677 mln zł, przy jedno-
czesnym wzroście wolumenów sprzedaży o 5% 
(r/r). PKN ORLEN odnotował w tym czasie także 
wzrost udziałów na wszystkich rynkach, w tym 
w Czechach o 2,9 pp (r/r). W omawianym okre-
sie koncern dynamicznie rozwijał sieć detalicz-
ną, która na koniec II kwartału liczyła 2782 
stacji, co oznacza wzrost o 38 obiektów (r/r). 
Rozwijano również ofertę pozapaliwową – sieć 
punktów gastronomicznych liczyła łącznie 1907 
obiektów (wzrost o 170 punktów r/r), w tym 
1621 Stop Cafe w Polsce (włączając w to 231 
sklepów convenience pod marką O!SHOP), 229 
Stop Cafe w Czechach, 23 Ventus Stop Cafe na 
Litwie oraz 34 Star Connect w Niemczech. W II 
kwartale wprowadzono na polski rynek paliwa 
EFECTA, które dzięki zaawansowanym rozwią-
zaniom technologicznym plasują koncern w eu-
ropejskiej czołówce wytwórców paliw.

W II kwartale 2018 roku koncern odnoto-
wał wzrost średniego wydobycia o 20% (r/r), 
osiągając poziom 18 tys. boe/d, co przeło-
żyło się na wynik segmentu EBITDA wg LIFO 
w wysokości 82 mln zł. W Polsce rozpoczęto 
akwizycję danych sejsmicznych 3D na obsza-
rze Karpaty i Edge oraz kontynuowano analizę 
wcześniej pozyskanych danych sejsmicznych 
2D/3D. Rozpoczęto również wiercenie otworu 
poszukiwawczego Chwalęcin-1K. W lipcu roz-
poczęto wiercenie otworu Bystrowice-OU1K 
w województwie podkarpackim, na obszarze 
posiadającym długą historię naftową i duży 
potencjał poszukiwawczy. Na aktywach kana-
dyjskich wspólnie z partnerami rozpoczęto wier-
cenie 1 odwiertu, a 4 odwierty zostały poddane 
szczelinowaniu. Do produkcji zostały włączone 
3 odwierty na obszarze Kakwa oraz Ferrier. 
W rejonie Kakwa kontynuowano rozbudowę 
instalacji do wstępnego przerobu gazu oraz 
instalacji do magazynowania wody. Ponadto 
rozpoczęto budowę rurociągu zbiorczego na 
obszarze Lochend.

Zgodnie ze strategicznymi kierunkami roz-
woju, koncern konsekwentnie zwiększa swoje 
zaangażowanie w segment energetyki w opar-
ciu o kogenerację. W II kwartale 2018 roku blok 
parowo-gazowy w Płocku przeszedł pomyśl-
nie próby i testy realizowane wspólnie z PSE, 
w wyniku czego inwestycja została przyjęta do 
wykorzystania ruchowego. Uzyskano również 
wszystkie niezbędne decyzje do eksploatacji 
CCGT, w tym koncesję, pozwolenie zintegrowa-
ne oraz pozwolenie na użytkowanie.

W II kwartale koncern zredukował poziom 
zadłużenia netto o 0,9 mld PLN (kw/kw) głów-
nie w efekcie dodatnich wpływów z działalności 
operacyjnej w wysokości 1,9 mld PLN, reduku-
jąc jednocześnie poziom dźwigni finansowej 

do 12,7%, która znajduje się na bezpiecznym, 
przewidzianym w strategii poziomie. Również 
w II kwartale br. koncern z sukcesem zakończył 
program emisji obligacji detalicznych, o łącznej 
wartości 1 mld zł, który pozwolił na dalszą dy-
wersyfikację źródeł finansowania.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN

Modelowa marża rafineryjna 
w czerwcu 2018

7,27 dolara na baryłce wyniosła w czerw-
cu br. modelowa marża rafineryjna LOTOSU. 
Z kolei w II kwartale 2018 średnią marżę 
spółki oszacowano na 7,29 dolara na baryłce.

Do kalkulacji marży przyjęto poniższą struk-
turę uzysków, której przypisano następujące 
indeksy cenowe:

• 14,14% benzyna (PRM UNL 10 ppm 
ARA)

• 4,24% benzyna surowa (Naphtha CIF 
NWE)

• 4,53% LPG (50% Propan FOB NWE, 50% 
Butan FOB NWE) 

• 49,57% diesel (ULSD 10 ppm CIF NWE)
• 5,34% paliwo lotnicze (Jet CIF NWE)
• 18,11% ciężki olej opałowy (HFO 3,5%S 

ARA)
• 4,07 % stanowi zużycie własne rafinerii
Kalkulację marży pomniejszono o szacowa-

ny modelowy koszt zużycia gazu ziemnego na 
przerobioną modelową baryłkę ropy naftowej 
– obliczany jako iloczyn współczynnika 0,075 
oraz notowań indeksu gazu ziemnego z rynku 
dnia następnego (RDNg) na Towarowej Giełdzie 
Energii (indeks TGEgasDA) przeliczonego na 
koszt w USD za MWh (dla danych od początku 
2016 roku).

Ponieważ prezentowany model nie 
uwzględnia różnic w cenach osiąganych po-
przez sprzedaż produktów na różnych geogra-
ficznych rynkach zbytu, wielkość prezentowanej 
marży modelowej jest przybliżona, nie zaś toż-
sama z rzeczywistą wielkością marży rafineryjnej 
uzyskiwanej w rafinerii Grupy LOTOS S.A. 

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.

PERN wciąż wydaje rekordowe 
ilości paliwa

Prawie 7 mln m³ – tyle paliwa poprzez 
wszystkie kanały dystrybucji (autocysterny, 
rurociągi i kolej) wydała ze swoich baz spół-
ka PERN w I półroczu 2018 roku. To prawie 
10 proc. więcej niż w analogicznym okresie 
2017 r. Tak wysoka dynamika oznacza, że 
także w tym roku wolumeny obrotu paliwa-
mi pozostają na rekordowych poziomach.

Na skokowy wzrost obrotów na rynku pa-
liw od 2016 roku wpłynęły zmiany przepisów 
tzw. pakiet paliwowy, pakiet energetyczny 
i pakiet transportowy. W 2017 roku łączne 
wydania z baz paliw PERN wyniosły niemalże 
13 mln m³ i był to kolejny rok zwiększonego 
wykorzystania infrastruktury PERN. W 2016 
roku łączne wydania paliw w PERN wyniosły 
10,7 mln m³. W tym roku dynamika związana 
z wysokim obrotem na rynku paliw wpłynie 
na większe zapotrzebowanie na pojemności 
magazynowe.

– Koncentracja na rozwijaniu infrastruk-
tury logistycznej i magazynowej w zakresie 
ropy naftowej, ale także paliw jest jednym 
z naszych celów strategicznych. Jeśli chodzi 
o magazynowanie paliw to planujemy zbu-
dować nowe zbiorniki o łącznej pojemności 
przekraczającej 300 tys. m³ – podkreślił Igor 
Wasilewski, prezes PERN.

Obecnie w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach 
należącej do PERN prowadzone są intensywne 
prace budowlane. Inwestycja obejmuje budo-
wę dwóch zbiorników magazynowych o po-
jemności 32.000 m3 każdy wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą. Analogiczna inwestycja 
jest równolegle realizowana w Bazie Paliw nr 
2 w Nowej Wsi Wielkiej.

PERN S.A.

Fot. arch. PERN S.A.
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Piotr Dziadzio Dominika Bernaś Jolanta Likus

Kalendarium Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów

W imieniu Zarządu Głównego SITPNiG Szanownym Koleżankom i Kolegom życzymy zdrowia, 
pomyślności i radości w życiu osobistym i stowarzyszeniowym.

W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą Koleżanki i Koledzy: 
5.07.2018 r. w sali konferencyjnej 
INiG –PIB odbyło się spotkanie Zarządu 
Głównego SITPNiG, w którym wzięło 
udział 13 członków ZG oraz przedstawi-
ciel Kancelarii Prawnej AKGK – Dariusz 
Gradzi. Pod nieobecność prezesa i wice-
prezesów spotkanie poprowadził sekre-
tarz generalny. 

9.07.2018 r. w Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce 
odbyło się spotkanie dotyczące bieżących 
spraw muzeum oraz fundacji po zmianach 
w zarządzie Fundacji.

70 urodziny
Lech Robert Wall z Oddziału w Poznaniu, 

Krystyna Dzierżawska z Oddziału w Poznaniu,
Aleksander Protas z Oddziału w Pile,

Halina Merta z Oddziału w Warszawie II,
75 urodziny

Alicja Król z Oddziału w Sanoku,
80 urodziny

Ryszard Cygan z Oddziału w Krakowie,  
Jan Gondzio z Oddziału w Łodzi.

9 lipca w Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego w Bóbr-
ce odbyło się spotkanie dotyczące bie-
żących spraw muzeum oraz fundacji 
po zmianach w zarządzie fundacji. 

W spotkaniu wzięli udział Ryszard Rabski – 
nowy prezes fundacji, Piotr Dziadzio – sekretarz 
generalny SITPNiG, Tadeusz Kozimor – sekretarz 
Rady Fundacji, Janusz Pudło – członek Rady Fun-
dacji, Barbara Olejarz – dyrektor muzeum, Boh-
dan Gocz – dyrektor ds. technicznych w muzeum 
oraz Tadeusz Wais. Przedmiotem spotkania było 
omówienie bieżącej sytuacji muzeum, planowa-
nych zmian inwestycyjnych i modernizacyjnych 
istniejących a niezagospodarowanych pomiesz-
czeń i budynków do ekspozycji pozyskiwanych 
eksponatów. W związku z ciągłym wzrostem 
liczby turystów odwiedzających muzeum 
przedstawiono wizję przyjęcia i oprowadzenia 
zorganizowanych grup i osób indywidualnych 

Narada w Bóbrce

w tym: powiększenie parkingu, budowę nowe-
go pawilonu kas i sprzedaży pamiątek z pełnym 
zapleczem sanitarnym, stylizowanego na wzór 
Kanadyjki oraz poszerzenie oferty o nowe trasy 
i ścieżki do zwiedzania. Dyskutowano o koniecz-
ności otwarcia fundacji na pozyskiwanie nowych 
partnerów, którzy mogliby wspierać działania 
muzeum nie tylko finansowo. Przedstawiona 
została sytuacja dotycząca przekazania działki, 

która jest w posiadaniu SITPNiG na rzecz fun-
dacji oraz stan prawny i organizacyjny „Wieku 
Nafty”. Po spotkaniu odbyła się wizja lokalna 
i omówienie zmian na terenie muzeum, których 
realizacja jest w trakcie oraz zmian planowanych 
w najbliższym czasie w zakresie lepszej prezen-
tacji eksponatów i nowatorskich rozwiązań ich 
prezentacji.

Fot. arch. SITPNiG

Piotr Dziadzio 
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5 lipca br. w sali konferencyj-
nej INiG – PIB odbyło się spotka-
nie Zarządu Głównego SITPNiG, 
w którym wzięło udział 13 członków 
ZG oraz przedstawiciel Kancelarii 
Prawnej AKGK. Pod nieobecność 
prezesa i wiceprezesów spotkanie po-
prowadził sekretarz generalny. 

Na wstępie omówił bieżącą działalność 
stowarzyszenia, od poprzedniego posiedze-
nia ZG w dniu 15 grudnia 2017 r., przedsta-
wiając zebranym:

– podsumowanie 12 PKNiG, najważniej-

szego wydarzenia w tym okresie, oraz 
imprez towarzyszących kongresowi;

– 80 Konferencję i Wystawę EAGE 2018 
w Kopenhadze, w czasie której dosko-
nałą promocją SITPNiG i kongresu były 
pozytywne rekomendacje Prezesa Jean 
Jacques Biteau i dyrektora generalnego 
EAGE Marcela van Loon, którzy brali 
udział w 12 Polskim Kongresie, bardzo 
wysoko oceniając jego poziom;

– informacje dotyczące prac organizacyj-
nych 39 Zjazdu Gazowników w 2019 r., 
którego współorganizatorem jest SITP-
NiG: miejsca zjazdu, opłaty za uczest-

nictwo, strony internetowej oraz pro-
ponowanych wystąpień o patronaty 
honorowe i medialne;

– zmiany w składzie Rady Fundacji Mu-
zeum PNiG w Bóbrce oraz związane 
z tym zmiany w składzie Kapituły Me-
dalu Muzeum PNiG.

– proponowany podział między Oddziały 
50 bezpłatnych członkowstw w EAGE, 
które dyrektor generalny EAGE Marcela 
van Loon przekazał w czasie kongresu.

– nowe wzory legitymacji członkowskich 
i flagi SITPNiG, zgodne z Księgą Iden-
tyfikacji Wizualnej SITPNiG.

Głównymi jednak zagadnieniami poru-
szanymi na posiedzeniu ZG były: ustalenie 
kierunku dalszego postępowania w sprawie 
dochodzenia roszczeń za szkodę wyrządzoną 
stowarzyszeniu; zatwierdzenie wyboru kan-
celarii prawnej, świadczącej pomoc prawną 
dla SITPNiG; utworzenie spółki OSiR SITPNiG 
Sp. z o.o.; polityka ochrony danych osobo-
wych w SITPNiG zgodna z rozporządzeniem 
ogólnym Rady Europy RODO oraz wybór 
banku prowadzącego obsługę bankową 
wszystkich jednostek organizacyjnych stowa-
rzyszenia.

Ze względu na nieobecność prezesa i wi-
ceprezesa SITPNiG projekty uchwał dotyczą-
cych powyższych zagadnień zostaną przed-
stawione do zatwierdzenia w głosowaniu 
elektronicznym.

Jolanta Likus

OFERTA 
WYDAWNICZA 

SITPNiG

KONTAKT / ZAMÓWIENIA: 
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, tel. +48 12 421 32 47, e-mail: sitpnig@sitpnig.pl, www.sitpnig.pl

IX posiedzenie Zarządu Głównego

Fot. arch. SITPNiG
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20 czerwca 2018 r w siedzi-
bie Oddziału Zakład Gazowniczy 
w Krakowie przy ul. Gazowej, dzięki 
uprzejmości Pawła Firleja – dyrekto-
ra Polskiej Spółki Gazownictwa Od-
działu Zakład Gazowniczy w Kra-
kowie – miało miejsce Zebranie 
Zarządu Oddziału Stowarzyszenia. 

Spotkanie było poprzedzone seminarium 
naszego Szanownego Kolegi – profesora 
Mariusza Łaciaka pt. „Instalacje satelitarne 
i transport lądowy skroplonego gazu ziemne-
go”. W seminarium uczestniczyli dyrektorzy 
Oddziału, członkowie Zarządu Stowarzyszenia 
oraz pracownicy PSG. Seminarium było dosko-
nalą okazją zapoznania się z aktualnym stanem 
wiedzy związanym z technologią LNG, a tak-

Seminarium – Instalacje satelitarne i transport 
lądowy skroplonego gazu ziemnego

ODDZIAŁ w KRAKOWIE

że możliwościami jej zastosowania do zasila-
nia odbiorców w gaz ziemny. Po wysłuchaniu 
wystąpienia, miała miejsce krótka dyskusja, 
a następnie członkowie Zarządu zostali zapro-
szeni przez prezesa stowarzyszenia, Dominika 
Staśko, do zwiedzenia Izby Tradycji Krakow-
skiego Gazownictwa, usytuowanej w części 
pomieszczeń w wyremontowanym budynku 
byłej fabryki gazu wodnego. W zapoznaniu 

się z ekspozycją historycznych zdjęć oraz do-
kumentów dotyczących gazownictwa pomagał 
uczestnikom kolega Krzysztof Wesołowski z Za-
kładu Gazowniczego w Krakowie. Duże zain-
teresowanie wzbudzała cała zawarta w Izbie 

Fot. SITPNiG Oddział w Krakowie

Fot. SITPNiG Oddział w Krakowie

ekspozycja w tym dokumenty archiwalne, eks-
ponaty m.in kuchnie, piecyki gazowe, żelazka 
na gaz, gazomierze, reduktory oraz urządzenia 
laboratoryjne. Po zwiedzeniu Krakowskiej Izby 
Gazownictwa rozpoczęło się posiedzenie Za-
rządu Oddziału.

Beata Kozłowska 
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W dniach 14-17.06.2018 roku na zaprosze-
nie Regionalnej Gazowej Kompani „LWIWGAZ„ 
historycznej kontynuatorki działalności Lwowskiej 
Gazowni Miejskiej, do Lwowa udała się grupa 
członków SITPNiG w celu zapoznania się z hi-
storią Lwowskiej Gazowni Miejskiej a także jej 
działalnością obecną oraz perspektywami rozwo-
ju branży gazowniczej na Ukrainie. 15.06.2018 
roku przyjęto nas w siedzibie firmy. Na zorgani-
zowanej konferencji zapoznano nas z obecną 
działalnością firmy, w tym wyzwaniami jakie stoją 
przed przedsiębiorstwem a także omówiono wy-
stępujące zagadnienia i problemy eksploatacyj-
ne. W dyskusji, która się wywiązała próbowano 
znaleźć podobieństwa i różnice w działalności 
pomiędzy firmą LWIWGAZ a Oddziałem Gazow-
niczym w Krakowie. Zadawano szereg pytań 
dotyczących organizacji różnych służb, wyposa-
żenia technicznego, składów osobowych brygad 
monterskich a także występujących zagadnień 
eksploatacyjnych. Następnie grupa z Krakowa 
obejrzała istniejące przy Zakładzie Muzeum Ga-
zownictwa. Pani dyrektor oprowadzała nas po 
muzeum. W ekspozycji szczególną uwagę zwra-
cały zachowane elementy sieci gazowej żeliwnej 
oraz pierwsze zachowane raporty monterskie. 
Duże zainteresowanie wzbudziło wyposażenie 
laboratorium z czasów produkcji gazu świetl-
nego oraz ekspozycja urządzeń pomiarowych, 
w które wyposażone były służby gazownicze. 

Na zakończenie przedstawiono nam zachowane 
przedwojenne reklamy gazowe oraz zachowane 
zdjęcia Gazowni z różnych okresów działalności. 
Następnie przyszedł czas na obejrzenie Lwowa. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Muzeum Browar-
nictwa gdzie prześledziliśmy historię Lwowskiego 
Browarnictwa od czasów Lwowa drewnianego 
do czasów współczesnych. Obejrzeliśmy przed-
wojenne reklamy browarów i skosztowaliśmy 
lwowskiego piwa. Po zjedzeniu obiadu w piwni-
cach przy Muzeum Browarnictwa, rozpoczęliśmy 
dalsze zwiedzanie z przewodnikiem tym razem 
już części historycznej Lwowa. Zwiedziliśmy Ka-
tedrę Ormiańską pod wezwaniem Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny ufundowaną przez 
zamieszkujących Lwów Ormian w II połowie XIV 
wieku. Od XIV wieku po lokacji miasta przez Ka-
zimierza Wielkiego była ona siedzibą biskupstwa 
ormiańskiego. Na przestrzeni wieków wielokrot-
nie rozbudowywana i remontowana, podczas 
ostatniego większego remontu w XX wieku 
wzbogaciła się o piękny wystrój wewnętrzny 
w postaci malowideł naściennych wykonanych 
przez takich artystów jak Jan Henryk Rozen i Józef 

Mehofer. Zabytek ten świadczy o wielowiekowej 
wielokulturowości Lwowa - miasto to zamieszki-
wali nie tylko Polacy, ale także Ormianie, Żydzi, 
Grecy, Rusini, Włosi itp. Następnie przeszliśmy 
rynkiem, niegdyś największym placem targowym 
Lwowa, dzisiaj zagospodarowaną turystycznie 
jego częścią z restauracjami i klubami, w których 
panuje wieczny ruch. Nad Rynkiem góruje ratusz 
z lwami strzegącymi do niego wejścia, dokoła 
rozlokowane są zabytkowe kamienice pamiętają-
ce czasy świetności Lwowa. W czterech rogach 
rynku umieszczone są cztery fontanny w klasycz-
nym stylu. Idziemy w kierunku Katedry Łaciń-
skiej – Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny. Bazylika wybudowana 
w stylu gotyckim na przełomie XIV i XV wieku 
była wielokrotnie remontowana i przebudowy-
wana. Na ołtarzu głównym znajduje się kopia 
obrazu Matki Boskiej Łaskawej słynnej cudami, 
oryginał został wywieziony ze Lwowa do Lu-
baczowa po wkroczeniu Armii Czerwonej do 
Lwowa. Kopię ukoronował Jan Paweł II podczas 
pielgrzymki na Ukrainę w 2001 r. W katedrze 
podziwiać można witraże Józefa Mechofera, Jana 
Matejki i Tadeusza Popieli oraz tablice upamięt-
niające profesorów lwowskich zamordowanych 
w 1941 r. oraz Olgę i Andrzeja Małkowskich zało-
życieli Harcerstwa Polskiego. Wokół katedry znaj-
duje się szereg kaplic, z których najbardziej znaną 
jest kaplica ufundowana przez Jerzego Boima 
w 1604 r. Kaplicę w latach 1604-1611 wzniósł 
Andrzej Bermer. Obecnie w kaplicy znajdują się 
relikwie świętych biskupa Józefa Bilczewskiego 
i księdza Zygmunta Gorazdowskiego. Beatyfi-
kował ich w 2001 r. Jan Paweł II a kanonizował 
Benedykt XVI w 2005 r. Trochę zmęczeni zwie-
dzaniem mamy czas wolny.

Część rozchodzi się do okolicznych sklepów, 
część zostaje przy rynku w okolicznych kawiar-
niach. Tego dnia oglądamy jeszcze zachowaną 
część murów z prochownią, aptekę z epoki, 
kamieniczki w ulicach odchodzących od rynku, 

Wyjazd naukowo-techniczny Oddziału SITPNiG w Krakowie (14-17 06. 2018 r.)

ODDZIAŁ w KRAKOWIE

W Operze Lwowskiej. Fot. Krzysztof Walczak

Uczestniczy wyjazdu w siedzibie LWIWGAZ. Fot. Krzysztof Walczak
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kościół św. Andrzeja zbudowany przed murami 
miejskimi w 1600-1630 r. przez Pawła Rzymia-
nina w miejsce drewnianej świątyni, w której od 
1470 r. mieszkał Święty Jan z Dukli, patron Lwo-
wa. Zmarł on w 1484 r. i został pochowany na 
cmentarzu obok kościoła. Obok miejsca pochówku 
wybiło źródło (obecnie studnia św. Jana z Dukli). 
Kościół wybudowany jako obronny posiada 38 m 
dzwonnicę, która była punktem obserwacyjnym 
z kierunku Turcji. W 1990 r. kościół przekazano 
grekokatolickiemu zakonowi Bazylianów dzięki 
temu zachowały się istniejące jeszcze zabytki. 
W tym dniu koniec zwiedzania, część uczestni-
ków zostaje chcąc zobaczyć Lwów nocą, część 
wraca do hotelu taksówkami lub na piechotę 
wzdłuż Parku Stryjskiego. Dzień 16.06.2018 r. 
mamy napięty – zwiedzanie Cmentarza Łycza-
kowskiego oraz spektakl w operze. Cmentarz 
Łyczakowski jest jedną z najstarszych nekropolii 
w Europie, jest starszy od Cmentarza Powązkow-
skiego w Warszawie i Cmentarza Rakowickiego 
w Krakowie oraz Wileńskiego na Rosie. Znajduje 
się na nim ok. 300 tys. mogił w tym ponad 2 ty-
siące kamiennych grobowców, pomników oraz 23 
kaplice grobowe. Naprzeciwko bramy wejściowej 
do cmentarza znajduje się kilka okazałych kaplic 
grobowych znanych lwowskich rodzin, wśród nich 
neoromantyczna kaplica przemysłowców Baczew-
skich i Morawskich. Na lewo od wejścia znajduje 
się aleja z grobowcami znamienitych obywateli 
Lwowa. Oglądamy pomniki Seweryna Goszczyń-
skiego – literata, Marii Konopnickiej, pułkownika 
Juliana Konstantego Ordona (reduta Ordona), 
Władysława Bełzy – twórcy Katechizmu Dziecka 

Polskiego, Stefana Banacha – profesora Uniwer-
sytetu Lwowskiego, twórcy lwowskiej szkoły 
matematycznej, Zygmunta Gorgolewskiego – ar-
chitekta, budowniczego Teatru Miejskiego, obec-
nie opera, Artura Grottgera – malarza, Gabrieli 
Zapolskiej – pisarki „Moralność Pani Dulskiej” oraz 
wielu innych. Obecnie Cmentarz Łyczakowski ma 
status muzeum i pochówki mogą odbywać się tyl-
ko za specjalnym zezwoleniem władz cmentarza. 
Przechodząc wzdłuż Cmentarza Łyczakowskiego 
udajemy się do jego części zwanej Cmentarzem 
Obrońców Lwowa lub Orląt Lwowskich. Znajdu-
ją się na nim mogiły uczestników bitwy o Lwów 
i Małopolskę Wschodnią poległych w latach 1918-
1920. Łącznie w 2018 r. w obronie Lwowa wzięły 
udział 6022 osoby w tym 1374 uczniów szkół po-
wszechnych i średnich, 2640 osób nie przekroczy-
ło 25 roku życia. Zginęło 439 żołnierzy i członków 
wojskowej służby sanitarnej w tym 12 kobiet, 120 
poległych było uczniami a 76 studentami uczelni 
wyższych. Najmłodszy poległy uczestnik miał 9 
lat, siedmiu po 10 lat. Centralnie na najwyższym 
wzniesieniu cmentarza znajduje się kaplica w for-
mie rotundy w środku znajduje się ołtarz z figurą 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. Poniżej kaplicy 
znajdują się katakumby. W katakumbach w ośmiu 
kryptach spoczywa 72 bohaterów ekshumowa-
nych z różnych odcinków frontu walk polsko-ukra-
ińskich są to zarówno mężczyźni jak i kobiety. Na 
tym poziomie znajduje się również pomnik lotni-
ków amerykańskich, którzy walczyli jako 7 eskadra 
myśliwska im. T. Kościuszki i zasłużyli się szczegól-
nie w walkach z armią Budionnego oraz pomnik 
żołnierzy francuskich, którzy polegli w obronie Pol-

ski. Początkowo leżało tu 17 Francuzów w tym 9 
oficerów, obecnie pozostał jeden, pozostali po eks-
humacji zostali przeniesieni do Francji. Poniżej ka-
takumb znajdują się groby dowódców i działaczy 
politycznych. Na osi znajdującego się na samym 
dole pomnika chwały znajduje się mogiła pięciu 
Nieznanych z Persenkówki napis na mogile: „Nie-
znanym Bohaterom poległym w obronie Lwowa 
i Ziem Południowo-Wschodnich” – składamy tam 
wiązankę kwiatów. Na samym dole znajduje się 
zniszczony przez radzieckie czołgi pomnik chwa-
ły – Glorieta z 12 kolumnami wypukła w kierunku 
Pohulanki – obecnie od kilku lat w renowacji. Po 
obejrzeniu Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt po-
został w godzinach popołudniowych jeszcze jeden 
punkt z programu zwiedzania – Opera im Salo-
mei Kruszelnickiej, dawny Teatr Miejski. Mieliśmy 
okazję obejrzeć gmach zarówno z zewnątrz jak 
i wewnątrz ponieważ uczestniczyliśmy w spekta-
klu wystawianej opery Giuseppe Verdiego – „Bal 
Maskowy”. Dowiedzieliśmy się również o tym, że 
gmach wybudowany został na terenie podmo-
kłym przy zastosowaniu przez jego budowniczego 
Zygmunta Gorgolewskiego nowatorskich metod. 
Spektakl świetnie zrealizowany, doskonałe dekora-
cje. Niestety nie udało się zobaczyć kurtyny nama-
lowanej przez Henryka Siemiradzkiego – tzw. Par-
nasu. Po spektaklu jeszcze krótki przemarsz przez 
miasto, ostatnie zdjęcia pod pomnikiem Adama 
Mickiewicza, ostatnie zakupy, jutro już Polska.

Krzysztof Wesołowski
SITPNiG Oddział w Krakowie

W Muzeum Gazownictwa. Fot. Krzysztof Walczak
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Gazownik po służbie w Marynarce Wojennej, odkrywa tajemnice okrętów 
wojennych – wyjazdowe seminarium techniczno-turystyczne koła Kielce

ODDZIAŁ w TARNOWIE

W dniach 17-19 maja bieżące-
go roku członkowie SITPNiG koła 
Kielce uczestniczyli w wyjazdowym 
seminarium techniczno-turystycznym 
połączonym ze zwiedzaniem 3 Flotyl-
li Okrętów i Ośrodka szkolenia Nur-
ków i Płetwonurków Wojska Polskie-
go w Gdyni.

3 Flotylla zlokalizowana jest na Gdyńskim 
Oksywiu. Jest to największy związek taktyczny 
polskiej Marynarki Wojennej.

Natomiast Ośrodek Szkolenia Nurków 
i Płetwonurków jest głównym ośrodkiem 
szkolenia nurkowego w Siłach Zbrojnych RP. 

Przygotowuje on płetwonurków do prac na 
dużych i małych głębokościach oraz do akcji 
ratowniczych na morzu.

Wyjazdowe seminarium w tych obiektach 
zorganizował członek zarządu koła, Maciej Kę-

Maciej Kępiński w 1983 roku Maciej Kępiński, 35 lat później, 2018 rok

piński, który w latach 1982-1985 pełnił służbę 
na niszczycielu rakietowym, flagowym okręcie 
Marynarki Wojennej ORP (Okręt Rzeczypospoli-
tej Polskiej) WARSZAWA.

Dowództwo flotylli umożliwiło nam zwie-
dzenie okrętu podwodnego ORP Bielik i ratow-
niczego ORP Piast.

Pozostałe okręty wchodzące w skład 3 flo-
tylli, w tym.: ORP Orzeł, ORP Sokół, ORP Kondor, 
ORP Puławski, ORP Czernicki zostały nam zapre-
zentowane poglądowo. 

W Ośrodku Szkolenia Nurków uczestniczyli-
śmy w pokazie ratownictwa morskiego (ratowa-
nie załogi zatopionego helikoptera).

Po zwiedzeniu 3FO udaliśmy się do siedziby 
Bractwa ORP „Warszawa”. Nasze sympozjum 
poprowadził Maciej Kępiński wraz z gospo-
darzem obiektu, który zapoznał uczestników 
z historią okrętu i zadaniami jakie wykonywał 
podczas swej służby w siłach zbrojnych.

Po zakończeniu sympozjum udaliśmy się na 
zwiedzanie Trójmiasta. Rozpoczęliśmy od krót-Gdynia, Ośrodek Szkolenia Nurków – pokaz ratownictwa

Gdynia, Ośrodek Szkolenia Nurków, makieta helikoptera nad basenem treningowymGdynia, Ośrodek Szkolenia Nurków, komora dekompresyjna
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3 Flotylla Okrętów, ORP „Bielik” dostępny dla członków koła 

Gdynia, Seminarium w siedzibie bractwa ORP „Warszawa”

Gdańsk, fontanna Neptun

Gdańsk, stocznia brama nr 2, plac Solidarności (Trzy Krzyże)

Sopot, molo

Gdynia, skwer Kościuszki

Gdynia 3 Flotylla Okrętów, podczas zwiedzania ORP „PIAST”

kiej wizyty w Sopocie z tradycyjnym spacerem 
ulicą Monte Casino i z chwilą relaksu na sopoc-
kim molo.

W ostatni dzień wycieczki była wizyta 
w Gdańsku, przywitanie z Neptunem i spacer po 
Długim Targu oraz chwila zadumy pod bramą nr 
2 stoczni Gdańskiej na placu Solidarności.

W miłych nastrojach powróciliśmy do 
domu, wspominając podczas podróży minio-
ne chwile i wspólne zwiedzanie interesujących 
obiektów.

Maciej Kępiński
członek zarządu Koła Kielce

Zdjęcia: 
Grzegorz Mazanka, 

Maciej Kępiński
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Członkowie Stowarzyszenia Na-
ukowo-Technicznego SITPNiG Od-
dział w Gdańsku, Koła Zakładowego 
działającego przy PSG spółka z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdań-
sku, zrealizowali zaplanowany na rok 
2018 wyjazd techniczno-poznawczy do 
Lublina do firmy Transtools.

Przedsiębiorstwo Transtools Sp. z o.o. 
prowadzi działalność od 1994 roku. Zajmuje 
się produkcją różnego rodzaju narzędzi hy-
draulicznych i pneumatycznych.

Produkuje pompy i silniki wielotłoczkowe 
osiowe, silniki promieniowe i części zamienne 
do pomp i silników. Ponadto specjalizuje się 
w naprawach pomp i silników firm: Rexroth, 
Linde, Vickers, Sauer, Parker i innych. Kolejną 
domeną działania tego przedsiębiorstwa są 
narzędzia hydrauliczne i pneumatyczne dla 
górnictwa oraz przemysłu, a także narzędzia 
spalinowe dla kolei.

Dla branży gazowniczej Transtools Sp. 
z o.o. produkuje narzędzia do nawiercania 
i zamykania czynnych gazociągów. To na tych 
urządzeniach koncentrowaliśmy naszą uwagę 

Gazownicy z Gdańska z wizytą w Lublinie

podczas wizyty w tym zakładzie, ponieważ 
one pomagają nam realizować zadania sta-
wiane pracownikom PSG spółka z o.o.

Następnego dnia odbyło się zebranie 

wyjazdowe członków koła, na którym podsu-
mowaliśmy wizytę w Przedsiębiorstwie Trans-
tools Sp. z o.o. Pozwoliła ona bezpośrednio 
zapoznać się z działalnością tej firmy na rzecz 
branży gazowniczej, bliżej poznać urządzenia 
do nawiercania i zamykania czynnych gazo-
ciągów. Omówiono także realizację działań 
członkowskich w I półroczu 2018 i przedsta-
wiono zadania na II półrocze roku bieżącego.

Zanim dotarliśmy do Lublina, spędzili-
śmy kilka godzin pod opieką przewodnika 
w miejscowości Kazimierz Dolny, mieście kró-
lewskim Korony Królestwa Polskiego w staro-
stwie kazimierskim województwa lubelskie-
go od 1786. Jego założenie, budowę zamku 
obronnego legenda przypisuje Kazimierzowi 
Wielkiemu. Prawa miejskie zostały przy-
znane w pierwszej połowie XIV w. W 1406 
Władysław Jagiełło dokonał lokacji miasta 
na prawach magdeburskich. Zygmunt I Stary, 
zadłużony u Mikołaja Firleja, nadał w 1519 
jemu i jego synowi Piotrowi dożywotni urząd 
starosty kazimierzowskiego. Kazimierz pozo-
stawał we władaniu rodu Firlejów do 1644 
Złoty wiek Kazimierza skończył się w lutym 
1656 wraz ze spaleniem miasta i zamku przez 
wojska króla szwedzkiego Karola Gustawa. 

ODDZIAŁ w GDAŃSKUPiotr Schreiber Krzysztof Witkowski

Kazimierz. Kamienice Firlejów. Fot. P. Schreiber

Kazimierz. Na Górze Trzech Krzyży. Fot. P. Schreiber



29
7(237)/2018

lipiec

31 października 1927 miejscowość odzyska-
ła prawa miejskie. W 1940 Niemcy utworzyli 
w mieście getto dla ok. 2 tys. osób ludności 
żydowskiej, które w 1942 zostało zlikwido-
wane. 8 września 1994 Kazimierski Zespół 
Zabytkowy został uznany za pomnik historii 
zarządzeniem prezydenta RP Lecha Wałęsy. 
Najciekawsze zabytki, które zobaczyliśmy, to: 
Rynek z malowniczymi kamienicami i stud-
nią, spichlerze, kościół farny pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Bartłomieja, ruiny zamku, 
synagoga. Niesamowite wrażenie robi jeden 
z licznych w okolicy wąwozów lessowych – 
Wąwóz Korzeniowy Dół, usytułowany w Ka-
zimierskim Parku Krajobrazowym.

Po wizycie w Transtoolsie ruszyli-
śmy z przewodnikiem na miasto. Pierwsze 
wzmianki o Lublinie pochodzą z 1198. Miasto 
lokowano na prawie magdeburskim prawdo-
podobnie za czasów Bolesława Wstydliwego 

Kazimierz. Studnia w Rynku. Fot. P.Schreiber Kazimierz. Wąwóz Korzeniowy Dół. Fot. P. Schreiber

Lublin. W drodze do muzeum-zamku. Fot. P.Schreiber

Lublin. Stare Miasto. Fot. P. Schreiber Lublin. Zebranie wyjazdowe. Fot. S. Gerke



7(237)/2018
lipiec

30

około 1257, jednak nie zachował się akt loka-
cyjny. Udokumentowanej lokacji 15 sierpnia 
1317 dokonał Władysław Łokietek. W 1341 
Kazimierz Wielki odniósł w bitwie pod Lubli-
nem zwycięstwo nad Tatarami, a rok później 
nadał miastu przywilej regulacyjny, na mocy 
którego otoczono je murami. 2 lutego 1386 
na jednym z pierwszych sejmów walnych 
w Lublinie, Władysław Jagiełło został wybra-
ny królem Polski. W 1474 Kazimierz Jagielloń-
czyk ustanowił tu stolicę nowo powstałego 
województwa lubelskiego. 

W 1569 w Lublinie zawarto unię lubel-
ską. 19 lipca 1569 na sejmie w Lublinie książę 
pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył 
hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi.

W 1703 August II nadał miastu przywilej 
zrównujący je w prawach do Krakowa. Upa-
dek Rzeczypospolitej w 1795 spowodował, 
że Lubelszczyzna znalazła się pod zaborem 
austriackim, jako część Galicji Zachodniej. 
W 1815 Lublin znalazł się w Królestwie Kon-
gresowym w zaborze rosyjskim, w 1837 zo-
stał stolicą guberni. 

W lipcu 1939 postanowiono, że w razie 
wybuchu wojny Lublin stanie się tymczasową 
siedzibą prezydenta RP. Pierwszy atak lotni-
czy na miasto nastąpił 2 września rano. 

5 września przeniesiono do miasta mini-
sterstwa oraz skarb państwa.

Od końca 1939 miały miejsce represje 
wymierzone wobec polskich Żydów. Utwo-
rzono obóz koncentracyjny na Majdanku oraz 
getto dla ludności żydowskiej. Podczas zagła-
dy w ramach Akcji Reinhard zginęło około 40 
tys. lubelskich Żydów, stanowiących przed 
1939 ponad 1/3 ludności miasta. 

W 2007 historyczny zespół architekto-
niczno-urbanistyczny Lublina został uznany 
za pomnik historii.

W drodze powrotnej do domu zatrzyma-
liśmy się w miejscowości Kozłówka. Zwiedza-
liśmy z przewodnikiem Zespół Pałacowo-Par-
kowy rodziny Zamoyskich.

Wyjazd techniczno-poznawczy stał się 
okazją do poznania ciekawych ludzi, innowa-
cyjnych urządzeń technicznych, interesujących 
zabytków historycznych i pięknej przyrody. 
Był miejscem wymiany poglądów i integracji 
członków naszej organizacji naukowo-tech-
nicznej.

Piotr Schreiber
Krzysztof Witkowski

SITPNiG Oddział w Gdańsku

Lublin. W Ogrodzie Botanicznym. Fot. P.Schreiber

Kozłówka. Pałac Zamoyskich. Fot. P. Schreiber

Kozłówka. We wnętrzach pałacu. Fot. P. Schreiber
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Skandynawia to kraina dość od-
legła i mało znana turystom z Po-
łudniowej Polski. Aby zachęcić do 
indywidualnych wycieczek w tam-
te strony Europy Gorlicki Oddział 
SITPNiG zorganizował dla swoich 
członków 10 dniową objazdową 
wycieczkę do Danii, Szwecji i Nor-
wegii. 

Wyjechaliśmy z Gorlic 22.06.2018. Pierw-
szym przystankiem na trasie był Jawor, gdzie 
zwiedziliśmy kościół ewangelicki z XVI w – 
zwany Kościołem Pokoju. Wybudowany po 
wojnie XXX – letniej. Obiekt zasadniczo róż-
niący się od znanych tradycyjnych obiektów 
sakralnych. W drugim dniu wycieczki zwie-
dzamy dalej Polskę. Przyjeżdżamy na wyspę 
Wolin, gdzie spacerujemy po Wolińskim Parku 
Krajoznawczym wokół Turkusowego Jeziora, 
podziwiamy panoramę zalewu, a następnie 

zwiedzamy muzeum II-wojny światowej po-
wstałe w miejscu, na którym w czasie II wojny 
światowej testowano broń rakietową typu V-1, 
V-2 i V-3. Korzystając z pięknej, słonecznej po-
gody idziemy do Międzyzdrojów. Spacerujemy 
po molo a następnie zwiedzamy centrum mia-
sta. Na koniec dnia wsiadamy na prom w Świ-
noujścia i płyniemy do Szwecji. Rano jesteśmy 
w Ystad i jedziemy do Kopenhagi. Po drodze 
zatrzymujemy się w mieście uniwersyteckim 

Wycieczka do Skandynawii

ODDZIAŁ w GORLICACH
Andrzej Drzymała

Skocznia Holmenkollen Oslo. Fot. arch. A. Drzymała

Granitowy monolit przedstawiający 121 postaci ludzkich w parku Vigeland. Fot. arch. A. Drzymała Rejs po fiordzie Sognefiord. Fot. arch. A. Drzymała

Park Vigeland. Fot. arch. A. Drzymała
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Lund, gdzie jest XII w. gotycka katedra. Dalej 
jedziemy przez Malme i po przejechaniu 16-
to kilometrowego mostu Oresund nad zatoką 
jesteśmy w Kopenhadze. Tutaj wsiadamy na 
statek wycieczkowy i pływamy po kanałach 
Kopenhagi podziwiając uroki miasta. Następnie 
spotykamy się z przewodnikiem, który oprowa-
dza nas po starym mieście i nadmorskim bulwa-
rze. Żegnamy Kopenhagę i jedziemy dalej. Noc-
leg w szwedzkim zajeździe przy autostradzie 
i dalej do Norwegii. Przejechaliśmy przez most 
Svinesund i jesteśmy w Norwegii. Przyjeżdżamy 
do Oslo. Na początek jedziemy pod skocznię 
narciarską Holmenkollen, a następnie wracamy 
do centrum miasta i zwiedzamy nowoczesną 
operę. Wychodzimy na jej platformę widokową 
aby podziwiać panoramę miasta. Następnie 
idziemy do miejskiego ratusza, w którym co 
roku rozdawane są pokojowe nagrody Nobla, 
podziwiamy jego wystrój, opowiadający o hi-
storii państwa norweskiego. Idziemy do parku 
Vigelanda, aby podziwiać rzeźby postaci ludz-
kich ustawione tam, aby zastanowić się nad 
sensem życia człowieka. Z Oslo jedziemy dalej. 
Na nocleg przyjeżdżamy do Laerdal. Jest to na-
sza baza z której będziemy wyruszać przez 4 dni 
na zwiedzanie osobliwości Norwegii. Jadąc do 
Laerdal obserwujemy jak zmienia się krajobraz 
Norwegii. Zaczynają pojawiać się coraz wyższe 
góry w których zostały wydrążone tunele, aby 
można je pokonywać. Najdłuższy z nich ma 24 
km długości. Na szczytach gór jest coraz więcej 
śniegu i lodu z których woda spływa tworząc 
wysokie wodospady, zasilające  rwące potoki 
i rzeki. Do Laerdal dojeżdżamy na 21.30 jest to 
ośrodek turystyczny położony nad fiordem. Za-
skakuje nas nie tylko bardzo ciepła pogoda, ale 
wciąż świecące słońce. Spacerując po ośrodku 
do północy nie doczekaliśmy się prawdziwego 
zmierzchu. Mimo że słońce zaszło wciąż było 
widno. Kolejny dzień to już rozkoszowanie się 
pięknem norweskiej przyrody. Najpierw płynie-
my statkiem wycieczkowym po fiordzie Sogne-

Widok na Bergen. Fot. arch. A. Drzymała

Sanie wikingów. Fot. arch. A. Drzymała

Prawdziwy statek wikingów wykopany z kurhanu sprzed ponad 1000 lat. Fot. arch. A. Drzymała

Widok na Bergen. Fot. arch. A. Drzymała
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fiord, a następnie udajemy się na wędrówkę 
pieszą pod czoło lodowca. Pokonując trudy 
wspinaczki podchodzimy pod czoło lodowca. 
Wypływająca spod niego rzeka potwierdza, 
że klimat ociepla się a lodowiec wycofuje się. 
Zmęczeni długą wędrówką wracamy do Laer-
dal na zasłużony wypoczynek. Stałym punktem 
zwiedzania Norwegii jest wyjazd do Bergen. 
Jest to miasto portowe z pięknym fiordem. 
Zaczynamy zwiedzanie od muzeum Hanzy, na-
stępnie wyjeżdżamy kolejką linową Floibanen 
na 320m wzgórze i tam z platformy widokowej  
podziwiamy panoramę Bergen. Przewodnik 
oprowadza nas po starym mieście, oglądamy 
domy kupców, którzy mieszkali tu przez stule-
cia i rozwijali miasto. Na koniec odwiedzamy 
tradycyjny targ rybny, kosztujemy oferowanych 
nam specjałów, a we wszystkich daniach kró-
luje łosoś. Ostatni dzień pobytu w Laerdal to 
zwiedzanie XII w. kościoła budowy strupowo 
klepkowej w Bormund oraz centrum łososia 
w Laerdal. Znajduje się tam instytut, który 
prowadzi badania populacji łososi w Norwegii. 
Wyjazd na wodospady kończy naszą wyciecz-
kę po Norwegii. Oglądamy piękne wysokie 
wodospady. Wody z topniejących lodowców 
spływają po stromych zboczach gór. Wracając 
z Laerdal zajeżdżamy znowu do Oslo i zwie-
dzamy muzeum wikingów. Można tam oglądać 

oryginalne stare łodzie odkopane z kurhanu, 
które przeleżały tam przez 1000 lat, oraz inne 
sprzęty używane przez wikingów. Dalsza dro-
ga prowadzi już do Szwecji, gdzie jedziemy na 
nocleg. W Szwecji zwiedzamy muzeum Volwo 
w Geteborgu, a następnie jedziemy do Malme. 
Tutaj zwiedzamy katedrę oraz plac centralny, 
na którym stoi piękny ratusz, fontanna oraz 

pomnik króla Karola Gustawa X. Zwiedzanie 
miasta było ostatnim punktem naszej wyciecz-
ki po Norwegii. Pełni niezapomnianych wrażeń 
wracamy do kraju i zachęcamy innych, aby je-
chali do Skandynawii.

Andrzej Drzymała

Lodowiec. Fot. arch. A. Drzymała

Pożegnanie z Laerdal. Fot. arch. A. Drzymała
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Warsztaty Geologiczne Karpat Wschodnich

Mija właśnie 80-ta rocznica otwar-
cia Obserwatorium Astronomicznego 
i Meteorologicznego na szczycie Pop 
Iwan. Dla upamiętnienia 100-lecia 
niepodległości Rzeczpospolitej Pol-
skiej Pion Eksploatacji Złóż Instytutu 
Nafty i Gazu-Państwowego Instytutu 
Badawczego zorganizował Warsztaty 
Geologiczne Karpat Wschodnich na 
Ukrainie. 

Jednym z głównych celów wyprawy było 
wyjście na szczyt Pop Iwan (2022 m n.p.m.) 
w Czarnohorze. Zbudowane w latach 1933-38, 
w ogromnie trudnych warunkach przyrodni-
czych, nowoczesne i unikalne Obserwatorium 
Astronomiczne i Meteorologiczne im. Marszałka 
Piłsudzkiego było jednym z ciekawszych osią-
gnięć II Rzeczpospolitej. Wyposażone w bardzo 
nowoczesne jak na ówczesne lata instrumenty 
astronomiczne służyło badaniom naukowym 
Uniwersytetu Warszawskiego i Państwowego 
Instytutu Meteorologicznego w Warszawie oraz 

jako placówka Korpusu Ochrony Pogranicza. 
W chwili obecnej mocno zniszczone może zo-
stać zakwalifikowane, jako pomnikiem dziedzic-
twa narodowego. Jest równocześnie symbolem 
przedwojennej polskiej myśli technicznej oraz 
polskiego budownictwa wysokogórskiego. Sta-
nowi przykład współpracy polsko-ukraińskiej na 
poziomie uniwersyteckim przy rewitalizacji tego 
obiektu. Czternastogodzinne wyjście i zejście 
ze szczytu w drastycznie zróżnicowanych wa-
runkach pogodowych dostarczyło siedmiorgu 
uczestnikom wyprawy mocnych i niezapomnia-
nych wrażeń. Na szlaku uczestnicy zapoznali się 
z litologią i stratygrafią płaszczowiny czarnohor-
skiej budującej główny grzbiet Czarnohory.

Najciekawszą skałą wzdłuż szlaku były 
piaskowce warstw szypockich i czarnohorskich 
tworzące malownicze skałki i grzędy skalne. 
Wśród nich występują różnorodne formy ero-
zyjne w postaci: grzybów skalnych, iglic, wież 
i bram skalnych oraz luźno leżących oderwanych 
wielkich bloków, osiągających rozmiary nawet 
do kilku metrów. Powstaniu takich form erozyj-

nych sprzyja miąższość ławic piaskowcowych, 
dochodzących do grubości kilkunastu metrów. 
W partii podszczytowej i szczytowej Pop Iwana 
grupa obserwowała bardzo wyraźne pozostało-
ści zlodowaceń plejstoceńskich z zachowanymi 
formami polodowcowymi. W rzeźbie terenu 
pod szczytem od strony N, wyraźnie widocznych 
jest kilka pięter kotłów polodowcowych z mniej 
lub bardziej zniszczonym progiem skalnym. 
Z geologią oraz rzeźbą Czarnohory zapoznawa-
no się także podczas przejazdu doliną Czarnego 
Czeremoszu. Wzdłuż doliny występują liczne 
wychodnie ławic piaskowcowych tworzących 
w dnie rzeki progi skalne, przewężenia i ostań-
ce. Na lewym brzegu rzeki tuż przy drodze udało 
się też zaobserwować bardzo dobrze odsłoniętą 
antyklinę, która występowała przypuszczalnie 
wśród piaskowców krośnieńskich płaszczowiny 
skolskiej. Należy przyznać, że możliwość ob-
serwowania litologii, stratygrafii i tektoniki skał 

fliszowych oraz różnorodnych i bogatych form 
rzeźby terenu na obszarze Czarnohory pozo-
stawiła w uczestnikach warsztatów niezatarte 
wrażenie tym bardziej, że było to połączone 
z możliwością zobaczenia krainy Hucułów oraz 
pozostałości polskich śladów w tych niezwy-
kłych górach.

Mirosław Wojnicki

Odsłonięcie antyklinalnej struktury piaskowców płaszczowiny skolskiej w dolinie Czeremoszu. 
Fot. Mirosław Wojnicki

Ostańce erozyjne – iglice, wieże, grzyby skalne wypreparowane w piaskowcach czarnohorskich 
w drodze na Popa Iwana. Fot. Mirosław Wojnicki

Uczestnicy Warsztatów na tle zniszczonych budynków Obserwatorium Astronomicznego i Meteorologicznego im. Marszałka 
J. Piłsudzkiego na szczycie Pop Iwan  (2022 m n.p.m.) nazywanym niekiedy ,,Biały Słoń". Fot. Mirosław Wojnicki

Pop Iwan z górnym kotłem polodowcowym i wyraźnym pro-
giem skalnym u jego wylotu. Fot. Mirosław Wojnicki



35
7(237)/2018

lipiec

Maki i kąkole w Salonie Wystaw

W roku odzyskania niepodległości 
w Salonie Wystaw PGNiG SA Od-
działu w Zielonej Górze prezentowa-
ne są prace związane z symbolami na-
szego kraju – w malarstwie, rysunku, 
fotografii. Wiosną gościliśmy młodzież 
i ich mistrza  z wystawą przedstawia-
jącą kamieniczki najbardziej charak-
terystycznych polskich miast, a we 
wtorek 24 lipca sięgnęliśmy po polskie 
pejzaże w malarstwie Katarzyny Żok 
i fotografii Haliny Ratyńskiej. 

Katarzyna Żok, absolwentka Wydziału Ar-
tystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego 
prezentowała swoje prace malarskie, z kolei dr 
hab. Halina Ratyńska, profesor Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zachwyciła 
nas polnymi kadrami. Później uczestnicy mieli 
okazję posłuchać wykładu na temat zagrożo-
nych roślin polnych.

„Pragnę, aby moje obrazy wprowadzały 
odbiorcę w pozytywne emocje, uspokaja-
ły, zmuszały do zatrzymania myśli choć na 
chwilę w dzisiejszym szybkim tempie życia. 
Kocham naturę i jej piękno, to ona nastraja 
mnie i inspiruje do pracy. W obrazach za-
tapiam poniekąd moje marzenia i nastroje, 
dlatego każdy z nich jest dla mnie specjalny 
i wyjątkowy” – mówiła o swojej twórczości 
Katarzyna Żok.

„Szacuje się, że w skali naszego kraju 
bezpowrotnie wyginęło około 40 gatunków 
paprotników i roślin kwiatowych, a co piąta 
roślina naczyniowa jest zagrożona. Co zaska-
kujące, obecnie do zagrożonych zalicza się 
wiele chwastów polnych. Przez całą swoją 
historię ludzie zwalczali konkurentów roślin 
uprawnych. Czynili to tak skutecznie, że co 
najmniej 4 gatunki wymarły na terenie Polski, 
a do zagrożonych należy około 100” – rozpo-
częła swój wykład dr hab. Halina Ratyńska.

Twórczość obu pań prezentowana będzie 
w Salonie Wystaw PGNiG SA Oddziału w Zie-
lonej Górze do połowy sierpnia br., a później 
ich miejsce zajmie wystawa pt. „Winny Gród” 
Sylwii Gromackiej-Staśko. Jej pełne życia ob-
razy wprowadzą nas w klimat nadchodzące-
go święta miasta Zielonej Góry – Winobra-
nia, na które serdecznie zapraszamy!

Jolanta Pietras
Dorota Mundry

Dział Komunikacji i Public Relations
PGNiG SA Oddział w Zielonej GórzeFot. Piotr Firlej

Fot. Piotr Firlej

Fot. archiwum Oddziału
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Otwarcie wystawy „Krakowscy Inżynierowie Okresu Wyzwolenia”
20 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 na Placu 

Ojca Adama Studzińskiego w Krakowie prezy-
dent Tadeusz Trzmiel wraz z prezesem KR FSNT 
NOT Andrzejem M. Kucharskim dokonali uroczy-
stego otwarcia wystawy plenerowej „Krakowscy 
Inżynierowie Okresu Wyzwolenia”. Wystawę 
można było oglądać tam do 16 lipca, po czym 
została przeniesiona na Bulwar Czerwieński 
przy KS Nadwiślan, gdzie zostanie do 19 listo-
pada 2018 r.

not.krakow.pl
Fot. arch.: not.krakow.pl

Fot. arch.: not.krakow.pl

Fot. arch.: not.krakow.pl

Fot. arch.: not.krakow.pl

Fot. arch.: not.krakow.pl

Fot. arch.: not.krakow.pl

Fot. arch.: not.krakow.pl






