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Szanowni Czytelnicy
Zapraszając do lektury pierwszego jesien-

nego numeru Wiadomości Naftowych i Ga-
zowniczych AD 2021 – na wstępie dzielę się 
z Państwem bardzo miłą dla redakcji informa-
cją: w XXXIV edycji organizowanego pod au-
spicjami Naczelnej Organizacji Technicznej kon-
kursu NUMERUS PRIMUS INTER PARES – numer 
7/2020 WNiG wyróżniony został jako najlepszy 
numer czasopisma technicznego i specjali-
stycznego w roku 2020. Organizator konkursu 
– Towarzystwo Kultury i Historii Techniki przy 
ocenia uwzględniało m. in. aktualność, atrak-
cyjność i przystępność poruszanej tematyki, 
rozmaitość form dziennikarskich, nasycenie 
tekstów elementami kultury technicznej, po-
prawność językową czy wreszcie szatę graficz-
ną (jedna z silniejszych stron WNiG). To sukces 
zarówno nielicznego składu redakcji (dziękuję 
moim współpracownikom) jak i Was Szanowni 
Autorzy: naukowców, popularyzatorów nauki 
i techniki, specjalistów, analityków i mena-
dżerów z obszaru poszukiwań, eksploatacji, 
przesyłu i przetwórstwa węglowodorów, a tak-
że grupy działaczy SITPNiG pisujących teksty 
o działalności swych kół i oddziałów, to także 
sukces naszego wydawcy Stowarzyszenia Na-
ukowo-Technicznego Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. 

Tytuł artykułu otwierającego wrześniowy 
numer WNiG mówi sam za siebie – „Bezpie-
czeństwo energetyczne w aspekcie zapewnie-
nia ciągłości dostaw gazu ziemnego i dywer-
syfikacji jego źródeł zaopatrzenia”. To bardzo 
analityczny przegląd problemów i zagadnień 

stojących przed krajowym gazownictwem: dy-
wersyfikacją źródeł dostaw, roli podziemnych 
magazynów gazu, przesyłu i połączeń między-
systemowych, wykorzystania paliw alternatyw-
nych (syntetyczny gaz ziemny, biogaz). 

W kolejnym artykule odnotowujemy 60 
rocznicę rozpoczęcia zorganizowanej eksplo-
atacji węglowodorów na Niżu Polskim. Przy-
pominamy historyczną pierwszą kopalnię złoża 
Rybaki, gdzie zaczęła się prawdziwa rewolucja 
w powojennym procesie poszukiwania ropy 
i gazu w Polsce. 

Zwracamy też sporo uwagi na to, co się 
dzieje na świecie – stąd poszerzony serwis 
informacji w dziale „Krótkie wieści z kraju i ze 
świata”. Charakteryzujemy również sukces 
PGNiG S.A. jakim jest rozpoczęcie przez tę 
spółkę wspólnie z ERU Management Services 
działalności poszukiwawczo-wydobywczej na 
Ukrainie. 

W bloku artykułów „Konferencje, sympo-
zja, targi” dokonujemy podsumowania obrad 
24 konferencji GAZTERM 2021 (gdzie miało 
miejsce podpisanie wyżej wspomnianej umo-
wy) pokazując jej wiodące bloki tematyczne:  
transformację energetyczną i współpracę re-
gionalną – w tym również kierunki współpracy 
regionu Trójmorza i Ukrainy. Problemy bezpie-
czeństwa energetycznego dominowały także 
na dwudniowej konferencji organizowanej już 
po raz szósty na Politechnice Rzeszowskiej.  
Szczególnie dużo uwagi poświęcono tam cy-
berbezpieczeństwu, roli energetyki jądrowej 
w transformacji energetycznej czy OZE. Nie 
było specjalnym zaskoczeniem, że dyskusja 
w obrębie panelu „Wodór – nowy wyścig” 
wywołała najszerszą dyskusję, nie tylko wśród 
panelistów.

Na koniec zapraszam na strony związane 
z działalnością kół i oddziałów SITPNiG, gdzie 
nasi stowarzyszeniowi współpracownicy re-
lacjonują aktywność statutową, integracyjno- 
turystyczną czy popularyzatorsko-poznawczą. 
Zagłębimy się również w kolejnej odsłonie 
wciągającej i powszechnie mało znanej historii 
i tradycji działalności naszych XIX i XX wiecz-
nych poprzedników.

Zapraszam do lektury (w sam raz na coraz 
dłuższe jesienne wieczory)
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Bezpieczeństwo energetyczne w aspekcie 
zapewnienia ciągłości dostaw gazu ziemnego 
i dywersyfikacji jego źródeł zaopatrzenia

Andrzej 
Barczyński

Paweł 
Barczyński

Energy security in terms of 
assurance the continuity of natural 
gas supplies and the diversification 
of its supply sources

Abstract
The priority tasks of the gas industry are: as-

surance the continuity of gas supplies to natural 
gas consumers (municipal and industrial) and 
the diversification of its supply sources, which 
are directly related to the energy security of the 
national economy. The article emphasizes that 
thanks to the government’s actions, in 2022 Po-
land will be independent of natural gas supplies 
from Russia and may become a gas hub for the 
Central and Eastern countries.

Streszczenie
Priorytetowymi zadaniami gazownictwa 

są: zapewnienie ciągłości dostaw gazu do od-
biorców gazu ziemnego (komunalnych i prze-
mysłowych) oraz dywersyfikacja jego źródeł 
zaopatrzenia, które wiążą się bezpośrednio 
z bezpieczeństwem energetycznym gospodarki 
narodowej. W artykule podkreślono, że  dzięki 
działaniom rządu w r. 2022 Polska będzie unie-
zależniona od dostaw gazu ziemnego z Rosji 
i może się stać dla krajów środkowo-wschod-
nich hubem gazowym.

Uwagi wstępne
Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym 

z najważniejszych zagadnień związanych z do-
starczaniem energii pod wszystkimi jej postacia-
mi dla gospodarki narodowej. Gazownictwo jest 
elementem kompleksu paliwowo-energetyczne-
go i dlatego bezpieczeństwo energetyczne doty-
czy również tego sektora paliwowego [5].

Przerwanie dostaw gazu może doprowadzić 
do zapowietrzenia sieci oraz instalacji gazowych 
(niebezpieczeństwo powstania wybuchu gazu) 
i do przerwania procesu technologicznego, co 
może spowodować wymierne straty ekonomicz-
ne. Dlatego też w ostatnim czasie obserwuje się 
wzrost zainteresowania gazami zamiennymi, 
które w pełnym zakresie lub częściowo mogłyby 
zastąpić gaz ziemny rozprowadzony w sieci lub 
instalacji gazowej. 

Wiele prac eksploatacyjnych, modernizacyj-
nych, czy remontowych na sieciach gazowych 
wymaga okresowego wyłączenia dostaw gazu. 
Szczególnie niebezpieczne jest to dla niektórych 
zakładów przemysłowych, w których przerwa-
nie dostaw paliwa gazowego może się wiązać 
z ogromnymi startami finansowymi (np. huty 
szkła, produkcja nawozów sztucznych).

W celu zapewnienia ciągłości dostaw gazu 
do odbiorców podczas prowadzenia w/w prac 
można zastosować rozwiązanie polegające np. 
na dostawie gazu LNG (skroplony gaz ziemny - 
Liqueified Natural Gas)  autocysternami. 

Jedną z interesujących metod zastosowania 
LNG może być pokrywanie szczytowych pobo-
rów gazu (peak shaving) [23], umożliwiające 
obniżenie ceny gazu z tytułu zmniejszenia za-
mówionej mocy umownej [24].

Bardzo ważnym czynnikiem bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju jest dywersyfikacja 
źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne. 
Zagadnienie to może być narzędziem do budo-
wania strefy wpływów na poziomie regional-
nym, czego przykładem jest Rosja (uzależnienie 
energetyczne może być jedną z najskuteczniej-
szych form pozamilitarnego oddziaływania, czę-
sto przybierającego formę nacisku wymusza-
jącego pewne pożądane działania, a czasem 
nawet stanowiąc narzędzie szantażu). Dodat-
kowym efektem braku dywersyfikacji może być 
wysoka cena gazu dyktowana przez eksportera 
gazu ziemnego.

Bezpieczeństwu energetycznemu gazowe-
go systemu dystrybucyjnego i przesyłowego 
poświęcono wiele uwagi w dyrektywach euro-
pejskich i w dostosowywanych do nich polskich 
regulacjach prawnych. Z ważniejszych aktów 
prawnych można wymienić:

• Dyrektywę 2003/55/WE [2] Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 
2003 r. dotyczącą wspólnych zasad ryn-
ku wewnętrznego gazu ziemnego. 

• Dyrektywę 2004/67/WE [6] z dnia 26 
kwietnia 2004 r. dotyczącą środków za-
pewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu 
ziemnego. Art. 3 dyrektywy opisuje zasa-
dy polityki zabezpieczenia dostaw gazu. 

W dyrektywie tej podano m.in. listę środ-
ków służących podniesieniu bezpieczeństwa 
dostaw gazu, m.in.:

• dywersyfikacja źródeł dostaw gazu,
• czynne pojemności magazynów gazu 

o odpowiedniej zdolności odbioru,
• elastyczność systemu i zapewnienie prze-

pustowości gazociągów umożliwiającej 
zmianę kierunku dostaw gazu do zasila-
nia obszaru dotkniętego zakłóceniami,

• rezerwy przepustowości połączeń trans-
granicznych (interkonektory),

• wykorzystanie alternatywnych paliw 
w przemyśle i energetyce.

Dywersyfikacja źródeł dostaw gazu
Jak wynika z dyrektywy jednym z istot-

nych środków bezpieczeństwa jest dywer-
syfikacja źródeł zaopatrzenia w surowce 
energetyczne (słowo dywersyfikacja zostało 
zaczerpnięte z łaciny, pochodzi od słowa 
diversificare, co oznacza urozmaicać), czyli 
kreowanie bezpiecznych (stabilnych) sposo-
bów pozyskiwania nośników energii. Obecnie 
energetyka stała się jednym z narzędzi polityki 
międzynarodowej, co szczególnie dobrze wi-
doczne jest właśnie na przykładzie Rosji, która 
wykorzystuje własne źródła energetyczne jako 
formę budowy strefy wpływów na poziomie 
regionalnym. 

Struktura dotychczasowych kontraktów 
długoterminowych, niestety, uzależniła Polskę 
od dostaw gazu ziemnego z Rosji. Posiadanie 
przez Polskę kilku źródeł zaopatrzenia w surow-
ce energetyczne pozwoli na dogodne rozmowy 
z każdym dostawcą. 

Obecnie Polska rozbudowuje system gazow-
niczy w celu uniezależnienia się od dostaw gazu 
rosyjskiego (w roku 2020 zapotrzebowanie gazu 
w Polsce wynosiło około 18 do 19 mld m3).

Nastąpi to w roku 2022, kiedy wybudowa-
ny zostanie gazociąg Baltic Pipe (Projekt Baltic 
Pipe zyskał poparcie Komisji Europejskiej, która 
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umieściła go na liście PCI, tzn. projektów o zna-
czeniu istotnym dla Wspólnoty Europejskiej 
-215 milionów euro z budżetu UE) oraz rozbu-
dowany terminal LNG w Świnoujściu. 

Wtedy możliwe będą następujące źródła 
dostawy gazu: 

• LNG – Świnoujście – 5,0 mld m3 (docelo-
wo 8,3 mld m3)

• Baltic Pipe – 10 mld m3 (częściowo gaz 
będzie pochodził z własnego wydobycia 
PGNiG ze złóż na koncesjach udzielonych 
spółce przez rząd Norwegii około 1 mld 
m3  z możliwością dojścia do 2,5 mld m3)

• Własne kopalnie 4,0 mld m3

• Gaz z odmetanowania kopalń 1,5 mld m3 

Dodatkowo projektuje się drugi terminal 
LNG w Gdańsku Terminal FSRU (ang. Floating 
Storage Regasification Unit), który ma być przy-
stosowany do odbioru co najmniej 4,5 mld m3 
gazu rocznie, z możliwością zwiększenia mocy 
regazyfikacyjnych w zależności od rozwoju ryn-
ku oraz wzrostu zapotrzebowania na gaz ziem-
ny w kraju i w regionie. Oddanie tej inwestycji 
do użytkowania jest planowane w perspektywie 
2026/2027 roku. 

Wynika stąd, że w 2022 r. Polska będzie 
uniezależniona od dostaw gazu rosyjskiego 
i może się stać dla krajów środkowo-wschod-
nich hubem gazowym (hub gazowy to centrum 
przesyłu i handlu gazem na określonym obszarze 
terytorialnym, na które składa się infrastruktura 
przesyłowa oraz otoczenie regulacyjne umożli-
wiające swobodny obrót gazem ziemnym). 

Magazyny gazu
Podziemne magazyny gazu (PMG) pełnią 

istotną rolę w łańcuchu dostaw gazu ziemne-
go oraz zapewniają bezpieczeństwo i stabilność 
funkcjonowania systemu gazowego, a więc są 
jednym ze środków dywersyfikacji źródeł za-
opatrzenia w gaz. Potwierdzenie stanowią za-
pisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE 2017/1938 z dnia 25 października 
2017 r. dotyczącą środków zapewniających bez-
pieczeństwo dostaw gazu ziemnego [7]. 

Do głównych zadań magazynów gazu na-
leży zaliczyć:

• zaspokajanie skokowego zapotrzebowa-
nia na gaz ziemny w sezonie zwiększone-
go odbioru gazu (okres jesienno-zimowy);

• wyrównywanie szczytowych niedobo-
rów gazu – dobowych i tygodniowych;

• możliwość optymalizacji eksploatacji kra-
jowych złóż gazu ziemnego, co pozwala 
na równomierną ich eksploatację w cią-
gu całego roku bez względu na zróżnico-
wany popyt;

• optymalizację pracy systemu gazowni-
czego – uzyskanie wyższego współczyn-

nika napełnienia gazociągów;
• zapewnienie lepszej pozycji negocjacji 

na dostawy gazu importowanego;
• możliwość tworzenia zapasów obowiąz-

kowych i rezerw strategicznych gazu 
ziemnego (są więc jednym ze sposobów 
dywersyfikacji dostaw gazu).

Obecnie w Polsce znajduje się 7 magazy-
nów gazu wysokometanowego (grupy E): 

• KPMG Mogilno (po kawernie solnej) 
– magazyn gazu wysokometanowego 
o pojemności czynnej 585,40 mln m3 
zlokalizowany w województwie kujaw-
sko – pomorskim, powiat mogileński, 
na terenie gmin Mogilno i Rogowo. Ma-
gazyn jest utworzony w kawernach sol-
nych, co pozwala na uzyskanie dużych 
mocy zatłaczania i odbioru gazu.

• PMG Husów – magazyn gazu wysoko-
metanowego o pojemności czynnej 500 
mln m3. Zlokalizowany jest w wojewódz-
twie podkarpackim, powiat łańcucki, 
gmina Łańcut i Markowa.

• PMG Wierzchowice – magazyn gazu 
wysokometanowego. Utworzony jest 
w częściowo wyeksploatowanym złożu 
gazu zaazotowanego oraz zlokalizowany 
w województwie dolnośląskim, powiat 
Milicz, na terenie gmin Milicz i Krośnice. 
Jest to największy podziemny magazyn 
gazu w Polsce, o pojemności czynnej 1 
300 mln m3.

• PMG Strachocina – magazyn gazu wy-
sokometanowego o pojemności czynnej 
360 mln m3. (Sanok i Brzozów).

• PMG Brzeźnica – magazyn gazu wyso-
kometanowego o pojemności czynnej 
100 mln m3, zlokalizowany jest w woje-
wództwie podkarpackim, powiat dębicki, 
gmina Dębica.

• PMG Swarzów – magazyn gazu wyso-
kometanowego o pojemności czynnej 90 
mln m3, zlokalizowany jest w wojewódz-
twie małopolskim, powiat dąbrowski, 
gmina Dąbrowa Tarnowska i Olesno. To 
jeden z najstarszych magazynów gazu 
w Polsce.

• KPMG Kosakowo – magazyn gazu wy-
sokometanowego po kawernie solnej, 
o pojemności czynnej 239,40 mln m3, 
zlokalizowany jest w okolicy Trójmia-
sta. Docelowa pojemność magazynu 
to 295 mln m3. Zakończenie budowy 
KPMG Kosakowo planowane jest na 
2022 r. 

Dodatkowo istnieją dwa magazyny gazu 
zaazotowanego: PMG Daszewo o pojemno-
ści 30 mln m³ i PMG Bonikowo o pojemności 
200 mln m³.

Aktualna pojemność czynna magazynów 
gazu grupy E wynosi 3 174,80 mln m3, oraz 
gazu zaazotowanego: 230 mln m3.

Interkonektory
W ramach programu inwestycyjnego 

2015-2025 realizuje się ponad 2000 km no-
wych gazociągów w zachodniej, południowej 
i wschodniej części Polski. Trwa budowa kilku-
nastu nowych gazociągów w ramach Korytarza 
Gazowego Północ-Południe oraz tłoczni w Kę-
dzierzynie Koźlu, a także połączeń międzysys-
temowych (Interkonektory) z Litwą i Słowacją. 
W ramach tych inwestycji powstał już inter-
konektor na granicy polsko-ukraińskiej. Punkt 
odbioru w Drozdowiczach pozwala na sprowa-
dzanie ok. 2,5 mld m3 gazu. Za trzy lata będzie 
to ponad 7 mld m3.

Następnie do eksploatacji oddane zostanie 
gazowe połączenie Polski i Litwy. Choć będzie 
to jedna z najdroższych inwestycji, wymagająca 
budowy 357 km gazociągu, pokryje najmniej, 
bo tylko 3 proc. całkowitych zdolności impor-
towych Polski. oraz interkonektory na granicy 
polsko-słowackiej. Dzięki niespełna 60 km poło-
żonych na terenie Polski rur, będziemy w stanie 
przesłać do 4,7 mld m3 gazu rocznie w stronę 
Słowacji lub 5,7 mld m sześc. w stronę Polski. 
Inwestycja ta jest współfinansowana przez UE 
w ramach instrumentów Connecting Europe 
Facility (CEF) oraz Trans European Networks – 
Energy (TEN-E).

Ponadto do 2022 r. powstanie punkt łączą-
cy polski i czeski system przesyłowy. Jego istnie-
nie zagwarantuje nam możliwość sprowadzenia 
około 6 mld m3 gazu.

Interkonektory stanowią ważny element 
bezpieczeństwa energetycznego dla Polski, 
Czech, Słowacji oraz Litwy budowane w ramach 
sojuszu państw Europy Środkowo-Wschodniej 
(inicjatywa gospodarczo-polityczna pod nazwą 
„Trójmorze”).

Wykorzystanie alternatywnych paliw
Przemysł gazowniczy nie zawsze i nie w każ-

dym miejscu może zapewnić dostawy gazu 
ziemnego w wystarczającej ilości. Przerwanie 
lub ograniczenie dostawy gazu może być groźne 
dla bezpieczeństwa publicznego  oraz spowodo-
wać wymierne straty ekonomiczne. Dlatego też 
w ostatnim czasie obserwuje się wzrost zaintere-
sowania gazami zamiennymi, które w pełnym za-
kresie lub częściowo mogłyby zastąpić gaz ziem-
ny rozprowadzony w sieci lub instalacji gazowej:

Można tutaj wymienić: Gaz syntetyczny 
oraz biometan (biogaz).

Na świecie coraz częściej stosowany jest 
syntetyczny gaz ziemny, SNG (z ang. Synthetic 
Natural Gas). Przeprowadzane analizy ekono-
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miczne dowodzą, że zapewnienie wymienno-
ści paliwa gazowego kosztowało by mniej niż 
zwiększenie przepustowości gazociągów dla 
dostarczenia tej samej ilości gazu ziemnego. Po-
nadto systemy i instalacje SNG, można by uznać 
za inwestycje poprawiające bezpieczeństwo 
i elastyczność dostaw gazu. 

SNG, jest to mieszanina gazu płynnego 
i powietrza spełniająca kryterium zamienności 
z gazem ziemnym. Mieszanka taka może zostać 
dodana do strumienia gazu ziemnego w chwi-
lach szczytowego zapotrzebowania. Metoda 
taka znana pod nazwą PSS (z j. ang. Peak - Sha-
ving System), zwiększa niezawodność i bezpie-
czeństwo w realizacji dostaw paliwa gazowego 
do odbiorców [14].

Do pokrycia szczytowego zapotrzebowania 
na gaz stosuje się mieszankę zawierającą około 
75% gazu ziemnego i 25% mieszaniny odpa-
rowanego propanu i powietrza (LPG/air). Takie 
rozwiązanie jest możliwe przez spełnienie kryte-
rium zamienności paliw gazowych, które oparte 
jest głównie na liczbie Wobbego. Mieszanina 
propanu z powietrzem, a także propan-butan 
z powietrzem są w istocie syntetycznym gazem 
ziemnym, który jest utworzony przez wymiesza-
nie odparowującego gazu płynnego z powie-
trzem za pomocą miksera LPG. Po wymieszaniu 
powstaje jednorodna mieszanka, która może 
zostać wykorzystana przeważnie w 25% jako 
dodatek do strumienia gazu.

Innym gazem zamiennym jest biogaz, który 
jest jednym z najtańszych źródeł energii odna-
wialnej i jest paliwem ga zowym wytwarzanym 
przez mikroorganizmy z materii organicznej 
w warun kach beztlenowych. Można go trak-
tować jako jeden ze sposobów dywersyfikacji 
dostaw gazu ziemnego, który wymaga jednak 
oczyszczenia ze szkodliwych substancji i dosto-
sowania jego własności fizykochemicznych do 
gazu ziemnego. Taki gaz o parametrach gazu 
ziemnego grupy E nosi nazwę biometanu. De-
finicję biogazu podano w Ustawie OZE [9,10], 
które w zakresie swojej regulacji wdraża dyrek-
tywy Europejskie [11,12,13].

W chwili obecnej w Europie i w Polsce brak 
jest jednolitych rozwiązań w zakresie zatłaczania 
biogazu do sieci. Według szacunków naukow-
ców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
potencjał produkcji biometanu wynosi w Polsce 
ok. 7 – 8 mld m3 rocznie. PGNiG stawia sobie za 
cel uzyskanie ok. 4 mld m3 biometanu rocznie 
w 2030 r. [8]. 

Należy jednak podkreślić, że wprowadzanie 
biometanu do sieci gazowniczej w Polsce będzie 
trudniejsze niż w innych europejskich krajach 
np. Niemczech. Struktura polskiego systemu 
gazowniczego w znacznym stopniu różni się 
od większości systemów zachodnioeuropejskich 
np. niemieckiego (system polski był budowany 

jako jeden wspólny układ  przesyłowo-dystrybu-
cyjny głównie o strukturze „drzewkowej”, nato-
miast dystrybucyjny system niemiecki był budo-
wany jako układ wydzielony i posiada strukturę 
„pierścieniową”) [3,18,19,20].

W świetle powyższego zachodzi pytanie, 
czy w Polsce możliwości wprowadzenia do sie-
ci dystrybucyjnej biometanu produkowanego 
w biogazowniach są podobne jak w innych kra-
jach UE np. w Niemczech. 

W niemieckim systemie transportu gazu 
można wyróżnić następujące przesłanki odróż-
niające go od systemu polskiego [21, 22]:  

• wyraźne wydzielenie systemu przesyło-
wego i dystrybucyjnego,

• system dystrybucyjny ma strukturę „pier-
ścieniową” o ciśnieniu 1,6 MPa do 4 MPa 

• w systemie transportu gazu znajdują się 
praktycznie dwie stacje redukcyjne wyso-
kiego ciśnienia:
- jedna stacja redukcyjna w/c należąca 

do operatora przesyłowego, na której 
redukuje się gaz np. z 8,4 MPa do 1,6 
MPa lub 4,0 MPa (gaz przesyłany jest 
do układu pierścieniowego systemu 
dystrybucyjnego),  

- druga stacja redukcyjna wysokiego ci-
śnienia lub średniego podwyższonego 
należą do operatora dystrybucyjnego,

- pierwsza stacja redukcyjna z pomia-
rem za stacją zawsze należy do ope-
ratora systemu przesyłowego,

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

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

Jak wynika z powyższych przesłanek w za-
chodnioeuropejskich systemach stosuje się pier-
ścieniowe układy gazociągów o ciśnieniu 1,6 
MPa do 4 MPa, do którego można bezpośrednio 
podłączyć biogazownię. Istnieje wtedy niewielkie 
ryzyko, że do odbiorców zostanie dostarczony 
gaz o nieodpowiedniej jakości ze względu na to, 
że w sieci dystrybucyjnej rozprowadzany jest gaz 
w ilościach znacznie przekraczających ilości pro-
dukowanego biometanu, zaś w Polsce w przy-
padku wystąpienia stanu awaryjnego w instalacji 
oczyszczania biogazu ryzyko jest większe. 

Ponadto zwraca się uwagę, że ilość bioga-
zu, która będzie możliwa do wprowadzenia do 
sieci dystrybucyjnej, zależeć będzie od zapotrze-
bowania gazu w danym punkcie zasilania, które 
zmienia się w zależności od pory dnia i roku. 
W związku z tym mogą występować ogranicze-
nia w odbiorze zadeklarowanych przez wnio-

skodawcę ilości paliwa gazowego z biogazowni 
w przypadku, gdy system dystrybucyjny nie bę-
dzie w stanie ich przyjąć. 

Wynika stąd, że możliwości pełnego wy-
korzystania mocy biogazowni (biometanowni) 
w Polsce, szczególnie w okresie letnim, mogą 
być mocno ograniczone (takie ograniczenia 
w systemie np. niemieckim nie wystąpią).

Wydaje się, że w polskim systemie gazowni-
czym, w celu wykorzystania pełnych możliwości 
produkcyjnych biogazowni (w okresach letnich), 
najlepszym sposobem byłoby wprowadzania bio-
metanu bezpośrednio do gazociągów wysokiego 
ciśnienia. Wymagać to będzie jednak dodatko-
wych nakładów inwestycyjnych (budowa tłoczni 
i wysokie koszty sprężania gazu - sprężanie gazu 
wymaga wydatkowania dużych energii).

Następnym problemem w Polsce jest miejsce 
włączenia biogazowni (biometanowni) do sieci 
gazowej, gdyż aby móc w sposób optymalny wy-
korzystać pełną moc produkcyjną, najlepiej wpiąć 
się bezpośrednio za stacją redukcyjną wysokiego 
ciśnienia. Wiązać się to będzie często z koniecz-
nością budowy długich odcinków gazociągów 
ekspedycyjnych relacji biogazownia – sieć dys-
trybucyjna. Natomiast w Niemczech ze wzglę-
du na obecność pierścieniowych gazociągów 
o ciśnieniu 4 MPa lub 1,6 MPa nie powinno być 
trudności z włączeniem się biogazowni do sieci 
dystrybucyjnej (duże przepustowości gazociągów 
i krótkie odcinki gazociągów ekspedycyjnych). 
Reasumując można stwierdzić, że ze względu na 
inną strukturę systemu gazowniczego w Polsce, 
możliwości wprowadzenia do sieci dystrybucyj-
nej biometanu będą ograniczone (koszty w Pol-
sce będą wyższe niż np. w Niemczech).

Wprowadzanie biogazu do sieci dystry-
bucyjnej nie jest zagadnieniem nowym, czego 
przykładem może być instalacja do uzdatnia-
nia gazu wysypiskowego do parametrów gazu 
ziemnego rozprowadzanego w sieci rozdzielczej 
w Tilburgu (Holandia), która była zbudowana 
w latach 80-tych ubiegłego wieku [15,16,17]. 

Istnieje wiele możliwości integracji techno-
logii gazu ziemnego i energii ze źródeł odnawial-
nych. Jedną z nich jest wykorzystanie biogazu 
w sieci gazowej, gdzie możliwe jest wykorzysta-
nie uzupełniające bądź pełna wymienność z ga-
zem ziemnym [22].

Można wyróżnić dwa warianty wprowa-
dzanie biogazu do sieci gazowej:

• Wariant I: wprowadzanie do dystrybu-
cyjnej sieci gazowej biometanu w miej-
sce rozprowadzanego gazu ziemnego 
wysokometanowego

• Wariant II: wprowadzanie do dystrybu-
cyjnej sieci gazowej biogazu w odpo-
wiedniej proporcji
- po usunięciu szkodliwych substancji
- bez uzdatnienia biogazu
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Istotnym warunkiem dla wariantu II jest, 
żeby ilość wprowadzanego biogazu była tak 
dobrana, by powstała mieszanina gaz ziem-
ny – biogaz spełniała  wymagania jakościowe 
oraz kryteria wymienności paliw.

Z przeprowadzonych obliczeń wg teorii 
wymienności paliw wynikają następujące 
wnioski [21]:
1) Biometan jest wymienny i może w pełni 

zastąpić gaz sieciowy (gaz ziemny wyso-
kometanowy grupy E), mimo, że pozba-
wiony jest węglowodorów C2+;

2) Do gazu ziemnego wysokometanowego 
grupy E o średnim składzie chemicznym 
(gaz ziemny rozprowadzany w polskiej 
sieci dystrybucyjnej) można dodać ok. 
7,5% biogazu o średnim składzie 60% 
metanu i 40% dwutlenku węgla; 

3) Do gazu ziemnego zaazotowano grupy 
Lw można dodać ok. 26,5% biogazu 
o składzie 60% metanu i 40% dwutlen-
ku węgla (dla gazu grupy Ls należy się 
spodziewać jeszcze wyższych udziałów 
biogazu w mieszaninie).

W celu poprawy kaloryczności biometanu pro-
ponuje się dodawanie do niego propanu lub 
propanu-butanu. Dzięki temu poprawią się wa-
runki procesu spalania (propan-butan posiada 
wyższą prędkość spalania niż metan), zwięk-
szy się wydajność cieplna urządzeń gazowych 
oraz podwyższy ciepło spalania biometanu do 
wartości, który posiada gaz sieciowy - łatwiej-
sze rozliczanie odbiorców z pobranego paliwa 
gazowego.

Czynnikiem decydującym o zastosowaniu 
biogazu w gazownictwie będą względy ekono-
miczne, a więc cena biogazu po uwzględnieniu 
wszystkich kosztów związanych z jego utyliza-
cją i wprowadzeniem do sieci dystrybucyjnej.

Wnioski
1) Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym 

z najważniejszych zagadnień związanych 
z dostarczaniem energii pod wszystkimi 
jej postaciami dla gospodarki narodowej, 
w tym gazu ziemnego.

2) Państwo powinno prowadzić politykę 
w zakresie bezpieczeństwa energetyczne-
go kraju poprzez odpowiednie regulacje 
prawne i działanie powołanych do tych 
celów jednostek, głównie Urzędu Regu-
lacji Energetyki.

3) Dzięki działaniom rządu w r. 2022 Polska 
będzie uniezależniona od dostaw gazu 
ziemnego z Rosji i może się stać dla krajów 
środkowo-wschodnich hubem gazowym.

4) Biogaz może mieć wpływ na dywersyfika-
cję dostaw gazu ziemnego, a tym samym 
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa 

energetycznego kraju. Ze względu jednak na 
to, że struktura polskiego systemu gazowni-
czego w znacznym stopniu różni się od sys-
temów zachodnioeuropejskich, możliwości 
wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej bio-
metanu produkowanego w biogazowniach 
wydają się ograniczone.
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19. Andrzej Barczyński: „Możliwości wykorzystania 
biogazu w systemie dystrybucyjnym” – Krajowa 
Konferencja na temat: “Certyfikaty w energetyce 
szansą na rozwój” – Bydgoszcz - 29.03.2007 r. 

20. Andrzej Barczyński: „Inserting of biogas into the 
natural gas distribution network - opportunities 
and possibilities” - Międzynarodowy Kongres 
Energii Odnawialnej i Targi Green Power 2009  
pt.: „Perspektywy rozwoju energetyki odnawial-
nej na świecie, w Europie do roku 2030 i później 
w obliczu światowego kryzysu gospodarczego 
oraz Nowoczesne technologie i finansowanie 
inwestycji OZE w dobie spowolnienia gospodar-
czego” 19 do 20 maja 2009 r. w Poznaniu

21. Andrzej Barczyński: „Techniczne możliwości 
przyłączania biogazowni do sieci gazowej” 
Seminarium na temat: „Inwestuj w biogazow-
nię rolniczą” - Warszawa, 24-25 marca 2011 r. 
zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Energii 
Odnawialnej

22. Andrzej Barczyński: „Biogaz-wyzwanie dla 
operatorów dystrybucji gazu (biogaz jednym  
ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu)”- 
Przegląd Gazowniczy nr 2 /2010 str 14 do17

23. Andrzej Barczyński, Paweł Barczyński: Zasady 
bhp i ppoż. podczas eksploatacji stacji regazy-
fikacji LNG - Wiadomości Naftowe i Gazowni-
cze Nr 4 (258/2020) str. 8 do 13

24. Taryfa PSG—Taryfa PSG z 19 marca 2020 
zatwierdzona. 18 marca 2020 przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki

dr hab. inż. Andrzej Barczyński
Emerytowany pracownik GK PGNiG, 

obecnie nauczyciel akademicki;
prowadzi firmę doradczo-szkoleniową.

 
mgr inż. Paweł Barczyński 

Dyrektor ds. Technicznych w firmie 
ROMGOS Sp. z o.o. 

ENGINEERING Sp. K.;
prowadzi firmę doradczo-projektową.
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Wyróżnienie dla Wiadomości Naftowych i Gazowniczych

Od kilkudziesięciu lat, działają-
ce w ramach Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT Towa-
rzystwo Kultury i Historii Techniki, 
jest organizatorem konkursu NUME-
RUS PRIMUS INTER PARES. Rok-
rocznie ma on na celu wyłonienie naj-
lepszego w zakresie upowszechniania 
wiedzy i kultury technicznej czasopi-
sma technicznego (specjalistycznego) 
i popularno-technicznego. Oceniane 
są pojedyncze numery z poprzedniego 
roku kalendarzowego. 

Z nieukrywaną satysfakcją (ale też z odrobiną 
miłego zaskoczenia) przyjęliśmy w Redakcji tego-
roczny werdykt jury, obradującego pod kierun-
kiem prof. dr. hab. inż. Czesława Waszkiewicza 
– przyznającego numerowi 7/2020 Wiadomości 
Naftowych i Gazowniczych wyróżnienie NUME-
RUS PRIMUS INTER PARES na najlepszy numer 
czasopisma technicznego i specjalistycznego 
w 2020 roku. Ten lipcowy numer zawierał typo-
wy dla naszego miesięcznika mix artykułów na-
ukowych (autorstwa profesorów – akademików 
Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH i na-
ukowców Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego 
Instytutu Badawczego), naukowo-technicznych 
z zakresu gazownictwa i geotermii czy też popular-
no-technicznych ukazujących aktualne osiągnięcia 
PKN ORLEN, PGNiG S.A. czy GAZ-Systemu. Był tam 
również bogaty serwis biznesowych i technicznych 
informacji z kraju i ze świata jak też rozbudowany 
Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego SITPNiG 
(prezentujący pracę Oddziałów Stowarzyszenia). 
Numer zamykała relacja z ogólnopolskiego szczytu 
energetycznego OSE GDAŃSK 2020.

Warto dodać, że w XXXIV już edycji konkursu 
ocenianych było 19 branżowych czasopism, repre-
zentujących szerokie spektrum polskiej gospodar-
ki, w tym takie ikonograficzne i zasłużone tytuły 
jak „Przegląd Techniczny”, „Przegląd Budowlany”, 

„Wiadomości Elektrotechniczne”, „Przegląd Geo-
dezyjny”, „Elektronika” czy „Problemy Energetyki 
i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej”. Laureata-
mi zostały „Przegląd Budowlany” i „Wiadomości 
Elektrotechniczne”, a wyróżnienie wraz z „Wiado-
mościami Naftowymi i Gazowniczymi” otrzymał 
wydawany przez SIGMA-NOT „Polish Technical 
Review” (wersja w formule on-line). 

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień 
konkursu NUMERUS PRIMUS INTER PARES od-
było się 22 września 2021 roku na gali finałowej 
Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Innowatorów 
2020/2021 połączonej z Olimpiadą Wiedzy Tech-
nicznej. Uroczystość miała miejsce w przepięknym 
Warszawskim Domu Technika NOT – zabytkowym 
budynku o neobarokowej i neorokokowej architek-
turze. Z rąk jury konkursu wyróżnienie dla Wiado-
mości Naftowych i Gazowniczych i ich wydawcy 
SITPNiG odebrał kolega Maciek Bednarek (na zdję-
ciu drugi z lewej).

Redaktor Naczelny 

Fot. arch. NOT
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Raport INiG-PIB „Rynek Polskiej Nafty 
i Gazu 2021. Wydanie specjalne: wodór”

We wrześniu 2021 ukazało się już 
16. wydanie raportu rocznego Insty-
tutu Nafty i Gazu – Państwowego 
Instytutu Badawczego” pt. „Rynek 
Polskiej Nafty i Gazu 2021”. Honoro-
wy patronat nad edycją tego wydaw-
nictwa objął Prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki.

Wodór i Europejski Zielony Ład – to szansa 
na nowoczesną gospodarkę a jednocześnie bez-
emisyjną energetykę. Wpisuje się w to również 
Polska Strategia Wodorowa, której jednym z ce-

lów będzie powstanie pięciu dolin wodorowych 
w naszym kraju. Wszystkie podejmowane dzia-
łania w zakresie wdrażania rozwiązań opartych 
o wodór mają przyczynić się do gospodarczej 
transformacji i osiągnięcia neutralności klima-
tycznej. I właśnie na tych problemach skupiliśmy 
się w tegorocznym wydaniu „Rynku…”.

Wśród zagadnień poruszonych w „Rynku 
Polskiej Nafty i Gazu” znalazły się publikacje 
przestawiające: strategię dotyczącą przepro-
wadzenia skutecznej transformacji energetycz-
nej – budowy koncernów multienergetycznych, 
odpowiedzi na pytanie: czy wodór uratuje silniki 

Raport Instytutu Nafty i Gazu 
– Państwowego Instytutu Badawczego

Rynek Polskiej
Nafty i Gazu

2021 Nr 16

Partner Wydania:

Wydanie Specjalne:  

Wodór
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Honorowy patronat
Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego

spalinowe, ale przede wszystkim w raporcie 
skupiamy się na przyszłości wodoru w Polsce, 
magazynowaniu tego gazu w kawernach sol-
nych oraz zastanawiamy się, jak wodór zrewo-
lucjonizuje polską gospodarkę. 

Interesującą analizę rynku paliwowego 
w kontekście pandemii Sars-CoV-2 i „Zielonego 
Ładu” przygotował ekspert POPiHN. O nowo-
czesnych rozwiązaniach IT – Machine Learning – 
które, jak przekonuje autor publikacji, jest współ-
czesną rewolucją w podejściu do rozwiązywania 
problemów geologicznych, można przeczytać 
w artykule „Era uczenia maszynowego”. 

Wśród firm, które zaprezentowały się w te-
gorocznym „Rynku…”, są między innymi: PKN 
ORLEN S.A., PGNiG S.A., GAZ-SYSTEM S.A., 
Polska Spółka Gazownictwa S.A., Gas Storage 
Poland Sp. z o.o., Polska Organizacja Przemysłu 
i Handlu Naftowego oraz INiG-PIB.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się 
z wydaniami tegorocznego raportu INiG-PIB 
w wersji elektronicznej (https://www.inig.pl/
wydawnictwa-inig-pib/wydawnictwa-specjalne 
-inig-pib/raport), jak i drukowanej (wersje języ-
kowe – w języku polskim oraz angielskim do-
stępne są w siedzibie INiG-PIB, w Krakowie przy 
ul. Lubicz 25 A).

Zachęcamy także do udziału w przyszło-
rocznym wydaniu „Rynku Polskiej Nafty i Gazu 
2022”.

INiG-PIB
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Zaczęło się w Rybakach…

W 1961 roku na mapie odkryć 
złóż ropy naftowej na zachodzie 
kraju pojawił się pierwszy punkt. 
Odkrycie złoża Rybaki koło Krosna 
Odrzańskiego wywołało wielkie za-
interesowanie i stało się ważnym wy-
darzeniem dla górnictwa naftowego 
w całym kraju. Temu wydarzeniu 
i kolejnym pozytywnym wynikom 
wierceń w tym rejonie zawdzię-
czamy powstanie Przedsiębiorstwa 
Poszukiwań Naftowych w Zielonej 
Górze, którego kontynuatorem jest 
dzisiaj PGNiG SA Oddział w Zielo-
nej Górze. 

Dolomit na dwóch tysiącach
Wiercenie historycznego otworu Rybaki-1 

rozpoczęto 20 lutego 1961 r., a ukończono 12 
września, osiągając głębokość 1879,8 m. Tak 
wspominali początki historii wydobycia ropy 
naftowej świadkowie tamtych wydarzeń:

Tadeusz Kasprzak, geolog nadzoru przy 
wierceniu otworu Rybaki-1: „Na wiertnię po-
jechałem na trzy dni, a zostałem trzy tygodnie. 
Przez cały ten czas stale czuwałem przy otworze, 
spałem w kancelarii kierownika. Po nawierceniu 
8 m dolomitu głównego w rdzeniach pojawiła 
się żywa, nagazowana ropa…”

Władysław Wiśniak, dyrektor PPN w Zielo-
nej Górze w latach 1977 – 1987, z górnictwem 
naftowym związany od 1952 roku: „Pamiętam, 
jak dotarła do dyrekcji w Pile informacja tele-
foniczna o pozytywnym wywołaniu produkcji 

CIEKAWOSTKI
• Prace wiertnicze w obszarze przedsudeckim zostały zapoczątkowane w latach 1955-

1956 wykonaniem wierceń Ostrzeszów-1 i Wschowa-1. Wyraźne objawy bitumiczne 
w utworach cechsztynu w otworze Wschowa-1 skłoniły do prowadzenia dalszych prac 
poszukiwawczych. Pierwszy raz nawiercono również w tym rejonie łupki miedzionośne, 
co zapoczątkowało prace poszukiwawcze w kierunku południa, a w rezultacie odkrycie 
do dziś eksploatowanych złóż miedzi.

• W 1961 roku w otworze Rybaki-1 uzyskano produkcję ropy naftowej, a w otworze 
Nowa Sól-1 stwierdzono poważne objawy ropy naftowej w rdzeniach. Rozpoczęto więc 
rozwiercać rejon Rybaków i Nowej Soli w celu sprawdzenia i uzupełnienia dotychczaso-
wych zdjęć sejsmicznych oraz wyjaśnienia zagadnień złożowych.

• Na opisywanym złożu wydzielono dwa elementy strukturalne: blok Rybaki z odwiertami 
produkcyjnymi Rybaki-1 i Rybaki-10 oraz blok Połęcko z odwiertami produkcyjnymi Ry-
baki-6, -15 i -19. 

Rok 2011: na pamiątkę wydarzeń sprzed pół wieku we wsi Rybaki odbyło się spotkanie, a w centrum wsi stanęły kamień z tablicą pamiątkową oraz kiwon. Fot. archiwum Oddziału

Rok 2001: podczas wizyty terenowej na otworze Rybaki-6 po 40 latach od historycznych wydarzeń opowiadał ich uczestnik, 
Kazimierz Dyjaczyński. Fot. archiwum Oddziału
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ropy. Naczelny Inżynier nadał z wiertni telegram  
o utajnionej treści „otwór Rybaki-1 spełnił swoje 
zadanie”. Po odkryciu złoża ropy w Rybakach 
nastąpił intensywny rozwój poszukiwań w za-
chodniej Polsce. Zaczął się nowy etap górnictwa 
naftowego na Monoklinie Przedsudeckiej.”

Adam Kilar, pierwszy kierownik Kopalni 
Rybaki: „W dżdżystą sobotę pierwszej połowy 
listopada 1961 roku doborowe towarzystwo 
zjechało się w komplecie. Uroczystego włącze-
nia otworu Rybaki-1 do eksploatacji dokonał 
Minister Górnictwa Jan Mitręga”.

Pół wieku jednego otworu
Na złożu Rybaki wykonano w sumie 21 

odwiertów, z tego tylko 5 z nich było z wyni-
kiem pozytywnym. Były to otwory Rybaki-1, 
Rybaki-6, Rybaki-10, Rybaki-15, Rybaki-19. 
Najdłużej eksploatowano odwiert Rybaki-6, 
pozyskując z niego ponad 80 tys. ton ropy naf-
towej i ponad 20 mln m3 gazu ziemnego. Po 
60 latach, w 2021 roku zlikwidowano głowicę 
eksploatacyjną i plac, na którym zlokalizowany 
był ten otwór.

górskiego i gorzowskiego, wśród nich m.in. 
Maszewo, Sulęcin, Nowa Sól, Otyń, Czerwieńsk, 
Borowiec, Kije, Mozów, Kosarzyn, Połęcko, Ra-
doszyn. Instalacje były oddalone od siebie na-
wet o kilkadziesiąt kilometrów, co utrudniało 
pracę i logistykę przewozu ropy naftowej. Po 
wielu zmianach złoża eksploatowane dziś na 
Ziemi Lubuskiej podlegają KRNiGZ Radoszyn, 
zlokalizowanej w pobliżu Świebodzina. Dziś 
Oddział w Zielonej Górze jest obok Oddziału 
w Sanoku głównym filarem krajowego wydo-
bycia gazu ziemnego i ropy naftowej, przewa-
gi konkurencyjnej spółki i ważnym elementem 
bezpieczeństwa energetycznego. Na zachodzie 
działa największa kopalnia gazu w kraju: KGZ 
Kościan – Brońsko oraz dwie największe kopal-
nie ropy naftowej: KRNiGZ Lubiatów i KRNiGZ 
Dębno. A zaczęło się w Rybakach.

Dorota Mundry
Dział Komunikacji i PR 

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

W 2001 roku przy otworze Rybaki-6 odbyło się spotkanie jubileuszowe, w którym uczestniczyło wielu świadków wydarzeń 
sprzed lat. Fot. archiwum Oddziału

W Oddziale realizowane są różne inicjatywy przybliżające wydarzenia sprzed ponad pół wieku. Jedną z nich jest przygotowanie 
banerów z malowanymi przez dzieci pracowników elementami infrastruktury wydobywczej. Fot. archiwum Oddziału

Banery jubileuszowe umieszczone naprzeciwko wejscia do siedziby Oddziału w Zielonej Górze. Fot. archiwum Oddziału

Kopalnia Rybaki, której nazwa zmieniała 
się na przestrzeni lat, eksploatowała wszystkie 
małe złoża ropy naftowej odkryte na terenie 
województwa lubuskiego, wcześniej zielono-
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PGNiG i ERU rozpoczynają wspólną działalność 
poszukiwawczo-wydobywczą na Ukrainie

Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo oraz ERU Management 
Services podpisały umowę zakupu 
przez polską spółkę pakietu kontrol-
nego udziałów w ukraińskiej spółce 
Karpatgazvydobuvannya, będącej 
wyłącznym właścicielem koncesji By-
blivska zlokalizowanej na Zachod-
niej Ukrainie przy granicy z Polską.

Spółka Karpatgazvydobuvannya posiada 
koncesję na poszukiwanie i wydobycie węglo-
wodorów w zachodniej części obwodu lwow-
skiego, bezpośrednio przy granicy z Polską. 
Pod względem budowy geologicznej obszar 
ten jest zbliżony do struktur złoża Przemyśl – 
największego złoża gazu ziemnego w Polsce, 
które PGNiG eksploatuje od ponad 60 lat. Na 
atrakcyjność i potencjał tego obszaru wskazują 
przeprowadzone przez PGNiG wstępne analizy 
danych geologiczno-geofizycznych.

– Podpisana dziś umowa stanowi element 
realizacji strategii PGNiG w zakresie rozwoju 
działalności na rynkach zagranicznych oraz 
wpisuje się w obrany przez PGNiG kierunek 
dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu 
ziemnego. Wierzymy, że wszystkie te działania 
przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeń-

stwa energetycznego nie tylko w Polsce i na 
Ukrainie, ale również w państwach Trójmorza. 
– powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarzą-
du PGNiG. – Przez ostatnie pięć lat aktywnie 
prowadziliśmy obrót gazem ziemnym na Ukra-
inie. Nie tylko rozpoczęliśmy sprzedaż gazu na 
rynek ukraiński, ale także uzyskaliśmy dostęp 
do ukraińskiej sieci przesyłowej oraz do ukraiń-
skich magazynów gazu, zwiększając możliwo-
ści optymalizacji handlu gazem ziemnym. Suk-
ces dotychczasowych działań i bardzo dobra 
współpraca z ERU zwiększyły nasz apetyt na 
wykorzystanie potencjału rynku ukraińskiego, 
czego efektem jest rozszerzenie współpracy 
o obszar upstream – dodał Prezes PGNiG.

W efekcie zawarcia umowy PGNiG obej-
mie 85 proc. udziałów w Karpatgazvydobu-
vannya. Uzgodniony przez partnerów harmo-
nogram prac na koncesji przewiduje, że do 
końca 2021 roku zostaną zrealizowane prace 
przygotowawcze poprzedzające wiercenie 
otworu poszukiwawczego. Wykonanie od-
wiertu zaplanowano w II półroczu 2022 r., po 
czym nastąpią testy złożowe. Jeżeli wypadną 
pomyślnie, odwiert zostanie podłączony do 
ukraińskiej sieci gazowej i rozpocznie się jego 
eksploatacja, co może nastąpić w 2023 roku. 
Udziałowcy Karpatgazvydobuvannya planują 

również zrealizować dodatkowe badania geo-
fizyczne terenu koncesji, które pomogą w za-
projektowaniu kolejnych otworów.

– Jestem dumny ze wspólnych wysiłków 
ERU i PGNiG na rzecz rozwoju regionalnych 
inicjatyw w obszarze energetyki z udziałem 
podmiotów z USA, Polski i Ukrainy. Przykładem 
takiego działania było zakontraktowanie przez 
ERU dostawy amerykańskiego LNG u naszego 
polskiego partnera, co miało miejsce niemal 
dwa lata temu. Dziś rozpoczynamy nowy etap 
naszej współpracy, rozszerzając ją o segment 
poszukiwań i wydobycia w ramach spółki Kar-
patgazvydobuvannya. Wierzymy, że jest to ko-
lejny ważny krok nie tylko do wzmocnienia re-
lacji biznesowych między naszymi firmami, ale 
także dla dalszego rozwoju międzynarodowej 
współpracy energetycznej w tej części Europy – 
skomentował Dale Perry, Członek Zarządu ERU 
Management Services, spółki będącej współ-
właścicielem Karpatgazvydobuvannya.

Zawarcie umowy poprzedziły zgody Urzę-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 
jego ukraińskiego odpowiednika.

Biuro Public Relations 
PGNiG SA
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Jerzy 
Zagórski

19 posiedzenie komitetu 
monitorującego OPEC

Zakończona 1 lipca br. bez uzgodnień sesja mini-
sterialnego komitetu monitorującego OPEC i OPEC+ 
po zakulisowych pertraktacjach została jednak wzno-
wiona 18 lipca. Najważniejszym punktem zapalnym 
był spór między Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi 
Emiratami Arabskimi. Portal Bloomberg scharakte-
ryzował te starania następująco: „To był klasyczny 
kompromis – obie strony spotkały się w połowie 
drogi”, ponieważ Zjednoczone Emiraty domagały się 
początkowo zwiększenia swojego limitu z 430 tys. t/d 
do 516 tys. t/d, a uzyskały 476 tys. t/d. 

Po jednodniowych zdalnych obradach komitetu 
monitorującego osiągnięto porozumienie o przedłu-
żeniu okresu obowiązywania ustalonych limitów pro-
dukcji ropy do końca 2022 r. (tab. 1). Ograniczenia nie 

obejmują Iranu, Libii i Wenezueli, jednocześnie prze-
widuje się wyjątki w postaci podwyższenia limitów 
od maja 2022 r. dla Arabii Saudyjskiej, Iraku, Kuwejtu, 
Rosji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Od sierp-
nia do końca grudnia br. rynek ropy naftowej będzie 
zasilony zwiększonymi dostawami w ilości 54,4 tys. 
t/d (400 tys. b/d). W komunikacie końcowym zawarte 
są optymistyczne prognozy o przemijaniu pandemii, 
co spowoduje ożywienie gospodarcze na świecie, 
a zwiększenie podaży ropy wpłynie na spowolnienie 
wzrostu cen ropy obserwowanego w lipcu i sierpniu. 
Bezpośrednim skutkiem decyzji OPEC podjętych 18 
lipca były niewielkie spadki cen ropy na giełdzie. Ropa 
WTI staniała o 3,7% do 69,16 USD za baryłkę, cena 
Brent wynosiła 71,36 USD za baryłkę, spadek o 3%.

Uczestnicy narady uprzedzają o możliwości 
zmiany uzgodnionych limitów i terminów, nawet od 
września br., jeśli taką potrzebę dostrzeże ministerial-
ny komitet monitorujący. Przypuszczalnie następnym 
zapalnym tematem dyskusji OPEC+ mogą być aspi-
racje Algierii i Nigerii. Reagując na przyznanie od maja 
2022 r. czterem państwom członkowskim OPEC i Rosji 
dodatkowych, wyższych limitów wydobycia, Algieria 
i Nigeria również wskazują na potrzebę korekty do-
puszczalnych pułapów produkcji na swoją korzyść.

20 posiedzenie komitetu 
ministerialnego OPEC+

Tym razem jednodniowe spotkanie online 
ministerialnego komitetu monitorującego OPEC+ 
odbyło się bez komplikacji i w komunikacie koń-
cowym z 1 września potwierdzono ustalenia z po-
przednich posiedzeń, w tym zwiększanie wydoby-
cia o 54,4 tys. t/d miesięcznie od października br. 
aby zapobiec spadkowi cen. W grudniu br. grupa 
ponownie oceni stan rynku i dokona konicznych 
korekt. Eksperci OPEC+ podnoszą prognozę popy-

Poziom produkcji w końcu 
kwietnia 2022 w tys. t/d

Produkcja dopuszczalna 
od maja 2022 w tys. t/d

1 Algieria 144 144
2 Angola 208 208
3 Arabia Saud. 1496 1564
4 Gabon 25 25
5 Gwinea Równ. 17 17
6 Irak 633 653
7 Iran - -
8 Kongo 44 44
9 Kuwejt 382 402

10 Libia - -
11 Nigeria 249 249
12 Wenezuela - -
13 Zjedn. Emiraty Arab. 431 476
14 Azerbejdżan 98 98
15 Bahrajn 28 28
16 Brunei 14 14
17 Kazachstan 232 232
18 Malezja 81 81
19 Meksyk 238 238
20 Oman 120 120
21 Rosja 1496 1564
22 Sudan 10 10
23 Sudan Płd. 18 18
24 OPEC 10 3629 3783
25 Poza OPEC 2335 2403
26 OPEC+ 5964 6186

Tabela 1. Limity produkcji OPEC+

PGNiG przejmuje 21 koncesji 
na Norweskim Szelfie 
Kontynentalnym

PGNiG Upstream Norway otrzymało zgodę 
norweskiej administracji na przejęcie wszystkich 
aktywów spółki INEOS E&P Norge. Dzięki sfina-
lizowaniu transakcji Grupa Kapitałowa PGNiG 
nabędzie pakiet perspektywicznych złóż, które 
w istotnym stopniu przyczynią się do realizacji 
celów strategicznych w zakresie wydobycia gazu 
ziemnego.

Norweskie władze wydały zgodę na zakup przez 
PGNiG Upstream Norway wszystkich aktywów INEOS 
E&P Norge, obejmujące m.in. udziały w 21 konce-
sjach. Tym samym spółka może sfinalizować umowę 
z Grupą INEOS, podpisaną w marcu 2021 roku. Sza-
cowana kwota rozliczenia z tytułu transakcji wyniesie 
ok. 323 mln dolarów amerykańskich (ok. 1,27 mld zł) 
wobec pierwotnej ceny 615 mln dolarów dla umow-
nej daty transakcji 1 stycznia 2021 roku. Różnica wyni-
ka z pomniejszenia pierwotnie ustalonej ceny zakupu 
o dochody, jakie INEOS E&P Norge uzyskało przez 
pierwsze dziewięć miesięcy roku.

– To bardzo korzystna transakcja, która poka-
zuje kompetencje PGNiG w zakresie inwestycji na 
rynku poszukiwań i wydobycia węglowodorów. 
Zakup koncesji INEOS E&P Norge pozwala nam 
osiągnąć jeden ze strategicznych celów w zakresie 
bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw gazu, a jed-
nocześnie poszerza nasz portfel o perspektywiczne 
aktywa o wysokiej rentowności – podkreślił Paweł 
Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA. Spółka jest 
wyłącznym właścicielem PGNiG Upstream Norway.

Nabyte koncesje obejmują m.in. złoża, z których 
jest już prowadzone wydobycie: Ormen Lange (14 
proc.) Marulk (30 proc.) i Alve (15 proc.). Kluczowym 
aktywem jest Ormen Lange – drugie co do wielkości 
złoże gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynen-
talnym. Ponadto PGNiG Upstream Norway wchodzi 
w posiadanie 8,2 proc. udziałów w terminalu gazo-
wym Nyhamna (8,2 proc.), obsługującym m.in. złoża 
Ormen Lange i Aasta Hansteen.

Transakcja w istotny sposób zwiększy zasoby 
wydobywalne węglowodorów przypadające na 
PGNiG Upstream Norway do 331 mln baryłek ekwi-
walentu ropy naftowej (według stanu na 1 stycznia 

2021 roku). Spółka zwiększy również wydobycie gazu 
ziemnego o ok. 1,5 mld m sześc. rocznie. Uwzględ-
niając prognozowany wolumen produkcji z wcześniej 
posiadanych koncesji, w przyszłym roku GK PGNiG 
osiągnie wolumen produkcji gazu ziemnego ze złóż 
na Norweskim Szelfie Kontynentalnym na poziomie 
ok. 2,5 mld m sześciennych. Oznacza to realizację celu 
wyznaczonego w Strategii Grupy na lata 2017-2022.

Po oddaniu do użytku gazociągu Baltic Pipe, 
wydobywane przez PGNiG Upstream Norway paliwo 
trafi do Polski, zwiększając poziom dywersyfikacji do-
staw gazu a tym samym bezpieczeństwo energetycz-
ne kraju.

Biuro Public Relations 
PGNiG SA
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Szkocja chce ograniczenia 
wydobycia na Morzu Północnym

Premier Szkocji Nicola Sturgeon zwróciła się do 
premiera Johnsona o ponowne rozpatrzenie konce-
sji poszukiwawczych i produkcyjnych na Morzu Pół-
nocnym pod kątem możliwości ich zablokowania. 
N. Sturgeon podkreśla znaczenie ropy i gazu w go-
spodarce Szkocji i Zjednoczonego Królestwa, jednak 
obecnie, po najnowszym  raporcie IPCC uważa, że 
konieczna jest intensyfikacja przeciwdziałania zmia-
nom klimatycznym i nie można postępować tak, jak 
dotychczas. Międzynarodowa Agencja Energetycz-
na zaleca wstrzymanie inwestycji w paliwa kopalne.   

Tymczasem w marcu br. rząd brytyjski inaczej 
określił swoje stanowisko – nie będzie anulowania 
wydanych już koncesji, a nowe koncesje powinny 
uwzględniać konieczność pokrycia krajowego za-
potrzebowania na ropę i gaz. Minister energii A. 
M. Trevelyan nie wyklucza jednak wprowadzenia 
w przyszłości zakazu wydawania nowych koncesji 
i rezygnacji z poszukiwań. Być może wystąpienie 
Szkocji ma związek ze zbliżającym się szczytem kli-
matycznym COP26 w Glasgow w listopadzie.  

Sprawa nabrała znaczenia w związku z planem 
rozpoczęcia eksploatacji złoża ciężkiej ropy Cam-
bo na zachód od Szetlandów, które początkowo 
miało nastąpić w 2020 r., ale z powodu pandemii 
zostało przesunięte na rok bieżący. Złoże  Cambo 
jest jednym z największych i najlepiej przygoto-
wanych obiektów w sektorze brytyjskim z zasoba-
mi oszacowanymi na 108,8 mln t równoważnika 
ropy naftowej. W pierwszym etapie przewiduje się 
osiągnięcie produkcji 23 mln t równoważnika ropy 
naftowej. Operatorem jest Siccar Point Energy Ltd. 
(70% udziałów) i Shell (30%), jednak żaden z udzia-
łowców nie skomentował zamierzeń rządu Szkocji.

USA nalegają na OPEC 
o zwiększenie produkcji ropy

Doradca prezydenta Bidena ds. bezpieczeństwa 
narodowego Jake Sullivan wypowiedział się na temat 
wzrostu produkcji ropy w okresie 2021-22 uzgodnio-
nego przez OPEC+. Stwierdził, że wzrost nie pokrywa 
ubytków powstałych w wyniku wcześniejszych reduk-
cji i w czasie nasilenia pandemii. Konsekwencją jest 
niedostateczna podaż ropy i zwiększająca się różnica 
między ceną baryłki i ceną detaliczną benzyny. Do 
Federalnej Komisji Handlu wpływają wnioski o kon-
trolę cen na stacjach benzynowych, sprawdzanie fuzji 
i przejęć firm paliwowych i badanie możliwości mani-
pulacji w tym zakresie. 

Istotnie, w tym roku nastąpił skokowy wzrost 
cen paliwa. W San Francisco, gdzie za benzynę 
trzeba płacić najwięcej, 4 sierpnia br. kosztowała 
4,42 USD/galon, a rok temu 3,03 USD. Najtaniej 
jest w Tulsa w Oklahomie, gdzie galon kosztuje 

tu na ropę w 2022 r. z 446 tys. t/d do 571 tys. t/d. 
W związku z przewidywanym ożywieniem gospo-
darki światowej popyt w br. może wzrosnąć nawet 
do 809 tys. t/d.

W odróżnieniu od poprzednich lat, gdy limity 
produkcji ropy były przekraczane przez wielu człon-
ków OPEC, teraz dyscyplina jest większa, a niektóre 
kraje nawet nie wykorzystują swoich przydziałów. 
Przeciętne wydobycie 13 krajów OPEC w sierpniu 
utrzymywało się na poziomie 3,68 mln t/d, w tym 
Arabia Saudyjska zwiększyła produkcję o 27,2 tys. 
t/d osiągając 1,3 mln t/d, natomiast w Iraku pro-
dukcja spadła o 14,9 tys. t/d i wynosiła 554 tys. 
t/d. Trudności w utrzymaniu dotychczasowej pro-
dukcji występują w Angoli, Nigerii i Rosji. Ango-
la, która utrzymywała stabilną produkcję 150 tys. 
t/d, odczuwa teraz skutki odpływu zagranicznych 
inwestycji i zmniejszenia zdolności produkcyjnych 
na złożach głębokowodnych. W Nigerii w sierpniu 
nastąpił kolejny spadek wydobycia o 12,2 tys. t/d, 
któremu towarzyszą zakłócenia w funkcjonowaniu 
terminalu przeładunkowego Forcador. Rosja od-
czuwa następstwa pożaru w zakładach Gazpromu 
w zachodniej Syberii.

Cena ropy w koszyku OPEC 2 września br. wy-
nosiła 71,64 USD za baryłkę, ropa WTI z poziomu 
68,50 USD 31 sierpnia podrożała 2 września do 
69,73 USD, cena ropy Brent zmieniła się odpo-
wiednio z 71,59 USD do 72,88 USD.

Trudny start transformacji 
energetycznej w USA

W pierwszym okresie po objęciu urzędu przez 
prezydenta Bidena i po ogłoszeniu pierwszych decy-
zji  dotyczących transformacji energetycznej w sek-
torze naftowym dominowały głosy wskazujące na 
poważne zagrożenia dla branży i zapowiadające 
protesty i sprzeciwy. Później atmosfera uspokoiła się, 
częściowo pod wpływem niektórych orzeczeń sądów 
hamujących realizację rządowych zamierzeń i kontr-
akcji republikańskich członków Kongresu. Wydawało 
się, że decydenci w przemyśle przyjęli do wiadomości 
konieczność zmian w dotychczasowych warunkach 
działania i teraz nadszedł czas na dostosowanie – jest 
to przecież dopiero początek kadencji. 

Analitycy z japońskiej grupy finansowej Mizuho, 
notowanej na giełdzie nowojorskiej od 2006 r., zwra-
cają uwagę na niektóre aspekty  zmian wynikających 
z transformacji, których wprowadzenie wymaga nie 
tylko ogromnych nakładów finansowych, ale również 
szeroko zakrojonych zmian np. w użytkowaniu grun-
tów, sieci energetycznej i dystrybucji energii i wielu 
innych dziedzinach gospodarki. 

Obecnie 3/5 produkcji energii elektrycznej w USA 
czyli 4,12 bln kWh zależy od elektrowni emitujących 
CO2, 20% od energii jądrowej, reszta przypada na 
odnawialne źródła energii. Aby wypełnić lukę między 
energetyką węglową należy zastąpić lub dodać do 
bilansu energetycznego ponad 200 mld kWh rocznie 
przez następne 15 lat. Jest to ogromne wyzwanie – 

w Europie podwyższenie udziału OZE w energetyce 
z 17% w 2005 r. do 34% w 2019 r. zajęło 14 lat. 
Ale i odnawialne źródła energii mają ograniczenia. 
Do wytworzenia 1 kWh  z paneli słonecznych należy 
przeznaczyć 17,6 ha, w przypadku farmy wiatrowej 
jest to 28,6 ha, natomiast w przypadku kopalni wę-
gla do uzyskania tej samej ilości energii trzeba 4,9 ha, 
przy eksploatacji gazu ziemnego 5,02 ha. Elektrownia 
gazowa wymaga jeszcze  mniej miejsca. Z kolei jak 
podaje portal Bloomberg, farma wiatrowa o mocy 
200 MW wymaga zajęcia terenu o powierzchni 49,2 
km2. Zwolennicy energii słonecznej pomijają sprawę 
użycia w produkcji paneli słonecznych coraz trudniej 
dostępnych metali rzadkich i łańcuchów produkcyj-
nych wytwarzających inne rodzaje emisji, również 
szkodliwe i  uciążliwe do eliminacji. Zresztą również 
samochody hybrydowe i elektryczne w rzeczywi-
stości nie są „czystym” środkiem transportu, o czym 
świadczy przykład samochodów Tesla zawierających 
podzespoły metalow0-plastykowe, praktycznie nie do 
rozdzielenia i utylizacji. O paliwach kopalnych mówi 
się przede wszystkim pod kątem elektrowni i transpor-
tu, ale przecież połowa każdej baryłki ropy jest  zuży-
wania w petrochemii i tam również jest ślad węglowy.

Zasadniczym pytaniem jest, czy wśród dużych 
inwestorów istnieje chęć inwestowania w odnawial-
ne źródła energii i transformację energetyczną. Od-
powiedź jest pozytywna, zainteresowanie istnieje, co 
więcej, skala inwestycji jest ogromna, Wall Street Jour-
nal szacuje ją na 50 bln dolarów. Problem powstaje, 
gdy rozpatruje się konkretne projekty – okazuje się, 
że wiele z nich jest we wczesnym stadium rozwoju, 
nie są sprawdzone w skali przemysłowej, pod kątem 
wykonalności, technologii i opłacalności. Ponadto fir-
my energetyczne będące potencjalnymi inwestorami 
przywiązują wielką wagę do udziału rządu w inwe-
stycjach środowiskowych (ESG-Environmental, Social 
and Government Investments). Cele przedstawione 
przez administrację obejmują perspektywę 20-30 lat 
i powstaje dość uzasadniona wątpliwość, czy zada-
nia i towarzyszące im regulacje będą stabilne. Jest też 
obawa o konkurencyjność w rywalizacji z firmami nie-
obciążonymi kosztami wdrażania OZE i tu ważny jest 
udział ESG. Analitycy Mizuho Americas dostrzegają 
potencjał technologii wspomagających i przyspiesza-
jących wprowadzanie źródeł odnawialnych jak maga-
zyny energii oraz wychwytywanie i gromadzenie CO2. 
Jest to również opcja dla nowych przedsiębiorców.

Przywoływane wielokrotnie potrzeby unowocze-
śnienia sektora energetycznego wymagają inwestycji 
w badania i rozwój. Tymczasem porównanie nakła-
dów na prace badawczo-rozwojowe w okresie 2018-
2020 w 7 koncernach nie zapowiada wzmocnienia 
tego pionu. Tylko Equinor przeznaczył w 2020 r. 
większe środki na R&D niż w 2018 r., Exxon i Che-
vron zwiększyły nakłady w 2019 r., ale zredukowały 
je w 2020 r., u pozostałych (Shell, Total, BP i Petrobras) 
przez 3 lata zanotowano spadek. 

Autorzy analizy przypominają też, że plan J. Bide-
na zakłada redukcję emisji CO2 o 25% w stosunku do 
poziomu z roku 2005 (maksimum emisji, blisko 6000 
mln t CO2) do 2030 r. czyli do 4500 mln t i do 50% do 
2050 r. czyli do 3000 mln t rocznie.
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2,85 USD w porównaniu z 1,73 USD rok wcze-
śniej (por. tabelę z WNiG 6/21, str. 20). Średnia 
tygodniowa cena dla całych Stanów wnosiła 3,17 
USD (w 2020 r. 2,17 USD), średnia z lipca 3,14 USD 
(2,17 USD) i średnia z czerwca 3,05 USD (2,03 USD). 
Jest to środek sezonu wakacyjnego i złagodzenie 
restrykcji covidowych zachęciło do podróży. Prezy-
dent J. Biden zapowiadał utrzymanie cen benzyny 
„w rozsądnych granicach”, więc teraz administracja 
stara się znaleźć remedium na irytację kierowców 
przy płaceniu rachunków przy tankowaniu. 

Ceny ropy na początku lipca wzrosły, ropa WTI 
przekroczyła 70 USD, ale później spadła do 68 USD, 
19 sierpnia było to 63,22 USD za baryłkę. Już wcze-
śniej, w kwietniu sekretarz stanu ds. energii Jennifer 
Granholm zwróciła się do księcia Salmana z Arabii 
Saudyjskiej o uwzględnienie rosnącego zapotrzebo-
wania na paliwa i zwiększenie podaży ropy.

Saudi Aramco odrobiło straty z ub. roku
Saudyjski koncern w komunikacie z 8 sierpnia 

br. informuje, że zysk netto za II kwartał br. wyniósł 
25,5 mld USD, co stanowi wzrost o 288% w porów-
naniu z analogicznym okresem ub. roku, gdy zysk 
wyniósł 6,6 mld USD. Wyniki za półrocze br. wynoszą 
47,2 mld USD w zestawieniu z kwotą 23,2 mld USD 
w 2020 r. Przychody z działalności operacyjnej wynio-
sły 30,1 mld dolarów, produkcja ropy w II kwartale 
osiągnęła poziom 1,6 mln t/d. W III kwartale zostanie 
wypłacona dywidenda za II kwartał br. w wysokości 
18,8 mld USD. Kurs akcji Saudi Aramco 8 sierpnia br. 
wynosił  35,15 riali (9,37 USD) wzrastając od 12 lipca 
od poziomu 34,55 riali.

Niskie zapasy gazu w Europie 
przed zimą

Zmniejszone zapotrzebowanie na gaz ziemny 
w lecie jest zwykle wykorzystywane do uzupełnie-
nia zapasów. W tym roku zarówno dostawcy gazu 
jak i analitycy giełdowi są zaniepokojeni niskim sta-
nem zapełnienia magazynów gazu w Europie przed 
sezonem zimowym i poziomem bieżących dostaw 
gazu. Wydobycie gazu w Europie spada, wielkie 
złoże Groningen ma być zamknięte już za 3 lata, 
spodziewane są zakłócenia w dostawach z Norwe-
gii wskutek pandemii i trudności z obsługą instalacji. 
Dostawy z Rosji są mniejsze, m.in. z powodu pożaru 
w zakładach Gazpromu w lipcu br. Tranzytowe zdol-
ności przesyłowe zarezerwowane dla gazociągu ja-
malskiego w III kwartale br. wynoszą ponad 80 mln 
m3 na dobę, ale na początku września było to tylko 
55,2 mln m3. Były jednak dni, gdy przesył do Polski 
spadał do 19 mln m3/dobę. Źródła rosyjskie tłuma-
czą zmniejszenie eksportu pierwszeństwem dla na-
pełniania własnych magazynów. Południowa trasa 
przesyłowa, przez Ukrainę, odgrywa mniejszą rolę, 
ponieważ Gazprom przesyła tą drogą 109 mln m3 

na dobę i nie rezerwuje dodatkowych mocy prze-
syłowych.

Drugim źródłem zaopatrzenia jest gaz skroplony, 
jednak cena gazu na rynkach europejskich w sierpniu 
br. była niższa niż na rynkach azjatyckich, a Chiny, 
Japonia, Korea Płd. i inni odbiorcy z tego regionu są 
gotowi płacić więcej. W lipcu dostawy LNG do Europy 
były na najniższym poziomie od 7 lat, w sierpniu trans-
port LNG z USA do W. Brytanii został przekierowany 
na Daleki Wschód, wysłano tam również gaz z maga-
zynów hiszpańskich. Popyt w Azji jest największy w le-
cie, jeśli jesienią osłabnie, to można liczyć, że więcej 
gazu trafi do Europy, ale inne prognozy zapowiadają 
utrzymanie tam wysokiego popytu do końca roku. Tak 
więc kalkulacje, że LNG z zachodniej półkuli, Afryki, 
Bliskiego Wschodu i Australii zasili Europę i uzupełni 
niedobory są dość słabe, raczej można się spodziewać 
prawdziwej walki o dostawy. Nie bez znaczenia są też 
sygnały o zakłóceniach w funkcjonowaniu terminali 
na Trynidadzie, w Nigerii i Egipcie, które mogą zabu-
rzyć łańcuchy dostaw.

Nową linią zaopatrzenia miał być gazociąg 
Nord Stream 2, pierwotnie z terminem ukończenia 
w 2019 r. Próby zablokowania jego budowy prze-
chodziły zmienne koleje, ostatnio sprzeciw USA nie 
jest już tak kategoryczny, a dla Gazpromu jest to 
doskonały moment do wzmocnienia argumentacji 
o celowości tej inwestycji. Jak podaje Bloomberg, 
rosyjski koncern chce 1 października br. rozpocząć 
tłoczenie gazu jedną nitką, a od 1 grudnia urucho-
mić przesył obydwoma nitkami i do końca roku 
przewiduje się dostarczenie 5,6 mld m3 gazu. Jest to 
jednak ilość, która nie rozwiązuje problemu deficytu 
gazu przed sezonem zimowym. 

Komunikat Gazpromu oznacza zakończenie 10 
września br. fizycznego połączenia odcinków gazocią-
gu, natomiast pozostają jeszcze czasochłonne odbiory 
techniczne i uzyskanie certyfikatów użytkowania. 
Jeszcze ważniejsza jest kwestia dostępu operatora do 
pełnej przepustowości gazociągu (55 mld m3 rocznie). 
W sierpniu sąd niemiecki potwierdził, że gazociąg nie 
może być wyłączony spod przepisów unijnej dyrekty-
wy gazowej, co oznacza że połowa przepustowości 
czyli 27,5 mld m3 będzie musiała być przekazana nie-
zależnym dostawcom. 

Nowe odkrycia w Gujanie
Złoże Lisa, które w 2015 r. dało początek im-

ponującej serii odkryć w Gujanie, przede wszystkim 
w obrębie bloku Stabroek, było też pierwszym, na 
którym rozpoczęto eksploatację. Obecne wydobycie 
ze statku FPSO „Lisa Destiny” wynoszące 16300 t/d 
ropy zwiększy się po zakotwiczeniu jeszcze w tym 
roku nowej jednostki FPSO „Lisa Unity” o zdolności 
produkcyjnej 29900 t/d. Dostępne zasoby powięk-
szają się dzięki nowym akumulacjom – najnowszym 
sukcesem jest wiercenie Whiptail-1, w którym stwier-
dzono występowanie pakietu piaskowców ropono-
śnych o wysokim nasyceniu o miąższości netto 75 m. 
Głębokość wody w tej lokalizacji wynosi 1795 m. 
Whiptail-1 jest oddalony o 6,4 km od złoża Uaru od-

krytego w styczniu 2020 r. i 4,8 km od Yellowtail-1 
(kwiecień 2019 r.).

Trwa również wiercenie otworu Whiptail-2 po-
łożonego na północ od Whiptai-1 (głębokość wody 
1895 m), w którym przewiercono piaszczysty poziom 
produktywny o miąższości netto 51 m. W obu wier-
ceniach kontynuowane jest głębienie otworów z za-
daniem zbadania głębszych horyzontów złożowych.

Zatrzymanie tankowca z dostawą 
dla Korei Północnej

Departament Sprawiedliwości USA 30 lipca br. 
poinformował o przejęciu tankowca m/t „Courage-
ous” (Odważny) pływającego pod banderą Singapuru, 
który przewoził ropę do portu Nampu w Korei Północ-
nej, naruszając międzynarodowe sankcje nałożone na 
to państwo. Operator tankowca w sierpniu 2019 r. za-
przestał podawania jego lokalizacji, jednak na podsta-
wie zdjęć satelitarnych ustalono, że w ciągu 4 miesięcy 
dostarczył do Korei Północnej ropę o wartości przeszło 
1.5 mln USD. W marcu 2020 r. został zatrzymany 
przez władze Kambodży na podstawie nakazu są-
dowego wydanego przez USA. W sądzie federalnym 
w Nowym Jorku wszczęto postępowanie w sprawie 
unikania sankcji gospodarczych nałożonych na Kore-
ańską Republikę Ludowo-Demokratyczną przez ONZ 
z powodu programu budowy broni jądrowej i rakiet 
balistycznych. Korea Północna odrzuciła wezwanie 
Stanów Zjednoczonych do powrotu do negocjacji 
o programach zbrojeniowych. Sankcje zakazują im-
portu ropy, produktów naftowych i innych surowców.

Z oświadczenia Dep. Sprawiedliwości nie wyni-
ka, dlaczego postępowanie wszczęto dopiero teraz.

Kraje rozwijające się wobec 
transformacji energetycznej

Europejski punkt widzenia na potrzeby energe-
tyczne i transformację artykułowany w programie 
Europejski Zielony Ład nie spotyka się z przychylnym 
przyjęciem w wielu krajach Afryki, Azji i Ameryki Po-
łudniowej. Przykładem tych różnic jest dyskusja, jaka 
odbyła się na dorocznej Konferencji Offshore Tech-
nology, której głównymi tematami były technologie 
niskowęglowe, morskie farmy wiatrowe i wykorzy-
stanie wodoru jako czystego paliwa. Jednocześnie 
przedstawiono plany wstrzymania rozpoznania 
i zagospodarowania nowych konwencjonalnych 
odkryć w dążeniu do szybszego osiągnięcia gospo-
darki niskoemisyjnej. Te zamierzenia spotkały się ze 
sprzeciwem grupy, do której należy Brazylia, Ghana, 
Gujana i Surinam. Są to to kraje, które dzięki serii od-
kryć znacznych nowych zasobów w ostatnich latach 
uzyskały szansę, aby stać się poważnymi producen-
tami ropy i gazu. Rezygnacja z wykorzystania tych 
bogactw naturalnych odebrałaby im możliwość roz-
woju ekonomicznego i podniesienia poziomu życia 
mieszkańców. Wypowiedzi przedstawicieli Ghany, 
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Gujany i Surinamu nie pozostawiały wątpliwości co 
do oporu przeciw rozwiązaniom blokującym korzy-
ści z nowych odkryć. Minister energii Ghany mówił 
o milionach ludzi w Afryce bez dostępu do elektrycz-
ności, podobne argumenty przytaczali inni oponenci. 
Dla Ghany z PKB w wysokości 5413 USD na osobę 
w 2019 r. jest to ogromna szansa. W tym gronie jest 
jednak również głos Brazylii, prawdziwego potenta-
ta naftowego zajmującego w 2019 r. 10 miejsce na 
świecie z produkcją 380 tys. t/d. Menadżerowie bra-
zylijscy podkreślali, że złoża podsolne są niezwykle 
cennymi aktywami, ale wraz z postępem transforma-
cji ich wartość będzie spadać. Horyzont inwestycyjny 
wynosi 5 do 10 lat, więc nie można zwlekać z pro-
cedurami przetargowymi, bo sprzyjające warunki są 
właśnie teraz. Jeśli nie, ryzykujemy, że nasze zasoby 
pozostaną pod ziemią.

Można przypuszczać, że inicjatywa 4 krajów jest 
początkiem ujawniania się sprzecznych interesów 
różnych grup inwestorów i deweloperów naftowych 
i wpłynie hamująco na tendencję odchodzenia od pa-
liw kopalnych w procesie transformacji.

Norwegia radzi sobie z pandemią
Liczba zakażeń Covid-19 w Norwegii w pierw-

szym półroczu br. utrzymywała się na stosunkowo 
niskim, stabilnym poziomie i w końcu czerwca wy-
nosiła 129 tysięcy. W lipcu zanotowano niewielki 
spadek nowych przypadków, ale później nastąpił 
szybki wzrost i 30 sierpnia było 177,8 tys. osób, 
najwyższy wskaźnik w Skandynawii. Szczepienie 
dwoma dawkami przyjęło 3,5 mln osób spośród 
5,3 mln mieszkańców. 

Jednocześnie ten okres był pomyślny dla sek-
tora naftowego. Odwiercenie 17 otworów poszu-
kiwawczych przyniosło efekt w postaci 8 odkryć na 
Morzu Północnym, Norweskim i Barentsa. Oznacza 
to przyrost zasobów, niekiedy znaczny jak w przy-
padku złoża Goliat, gdzie mogą one wzrosnąć dwu-
krotnie. Odkrycia są zlokalizowane na obszarach 
dojrzałych pod względem poszukiwawczym, więc 
blisko istniejącej infrastruktury ułatwiającej ich zago-
spodarowanie. Norweski Dyrektoriat Naftowy (NPD) 
podaje, że ogółem w tym roku będzie wykonanych 
40 wierceń poszukiwawczych. Wzrosły zasoby ropy 
i gazu, chociaż wzrost jest mniejszy niż w 2020 r. 
Obecna produkcja ropy wynosi 231 tys. t/d, produk-
cja gazu 299 mln m3/d.

Produkcja na szelfie norweskim pochodzi z 91 
złóż, ostatnim, które weszło do eksploatacji w czerw-
cu jest Martin Linge. Zatwierdzono plany zagospo-
darowania dla 3 obiektów, przygotowywane jest 
kolejnych 10 złóż. W ramach przygotowań wykonano 
94 wiercenia rozpoznawcze i eksploatacyjne, w takim 
samym okresie ub. roku było 86 wierceń. Wg danych 
NPD w warunkach koncesyjnych wydanych dla tego 
obszaru znajdują się zobowiązania rozpoczęcia 50 
projektów eksploatacyjnych do końca 2022 r. W ostat-
nim okresie wprowadzono poprawki do ustawy o po-
datku naftowym, które mogą przyspieszyć realizację 
niektórych projektów.

W Norwegii 14 września odbyły się wybory, 
w których zwycięstwo odniosła socjaldemokratyczna 
Partia Pracy pod przywództwem Jonasa Gahr Støre 
uzyskując 26,4% głosów. Pierwsze wypowiedzi 
wskazują, że nowy rząd będzie nadal przychylny wo-
bec sektora naftowego i nie zrealizuje postulatu Partii 
Zielonych domagającej się zamknięcia przemysłu naf-
towego do 2035 r.

Gujana i Surinam nadal 
z rewelacyjnymi wynikami

Blok Stabroek w Gujanie w dalszym ciągu jest 
głównym miejscem nowych odkryć Po sukcesie Exxo-
nu w odwiercie Whiptail-1 w lipcu, 10 października 
nadeszły informacje o wynikach wiercenia Pinktail-1. 
Przewiercono w nim produktywny interwał piaszczy-
sty o miąższości netto 67 m. Odwiert jest oddalony 
o 6 km od wiercenia Yellowtail-1, głębokość wody 
wynosi 1810 m. Odwiercono też w odległości 6 km 
od Turbot-1 (2017) otwór rozpoznawczy Turbot-2, 
w którym stwierdzono występowanie pakietu pia-
skowców o miąższości netto 13 m, odrębnego od 
horyzontu złożowego w otworze Turbot-1. Wiercenie 
znajduje się na wodzie o głębokości 1765 m. Dzię-
ki najnowszym odkryciom zasoby węglowodorów 
w obrębie bloku Stabroek przekroczyły 1,2 mld t rów-
noważnika ropy naftowej.

W Surinamie akcja poszukiwawcza w obrębie 
bloku 58 była kontynuowana w rejonie Keskesi i Sa-
pakara West-1 i w odwiercie Sapakara South-1 prze-
wiercono interwał czarnej ropy o miąższości netto 30 
m w utworach mastrychtu i kampanu. Operatorem 
bloku 58 jest TotalEnergies, drugim udziałowcem jest 
Apache Corp. Warunki ewentualnej eksploatacji są tu 
korzystniejsze, bo głębokość wody wynosi 850 m.

Ważna ustawa prezydenta 
Bidena przyjęta 

Wielka ustawa o infrastrukturze i miejscach 
pracy, która została 9 września przyjęta przez Senat, 
jest przedmiotem ożywionej dyskusji i na etapie ra-
tyfikacji przez Izbę Reprezentantów ilość uwag i za-
strzeżeń jeszcze się zwiększy. Obejmuje ona szeroki 
zakres inwestycji w drogi, mosty, zapory wodne, sieć 
wodno-kanalizacyjną aż do dostępu do szybkiego in-
ternetu oraz tworzenia miejsc pracy. Jest to ogromny 
program i pierwsze wątpliwości dotyczą wielkości 
kwoty przeznaczonej na ten cel – 1 bilion dolarów 
jest kwotą robiącą wrażenie, jednak biorąc pod uwa-
gę obecny stan infrastruktury (średni wiek śluz to 63 
lata, zapór 57 lat, mostów 45 lat) i potrzeby 50 sta-
nów,- raczej nie wystarczy.

Ustawa miała dokonać przebudowy infrastruk-
tury pod kątem spowolnienia ocieplania się atmos-
fery, tymczasem w 2700-stronicowym dokumencie 
niewiele miejsca poświęcono tym zagadnieniom. 
Jeśli zapowiada się np. elektryfikację z wykorzysta-

niem energii odnawialnej, to trzeba równocześnie 
przedstawić inwestycje w sieci energetyczne aby 
doprowadzić energię z miejsc wytwarzania do od-
biorców. Słabym punktem programu J. Bidena jest 
też budownictwo, które nie jest przygotowane do 
realizacji takiej ilości wielkich projektów.

Zaskoczeniem są głosy ekologów sprzyjających 
rządowemu programowi, którzy oceniają go jako 
bardzo przychylny dla przemysłu naftowego i w nie-
których miejscach wręcz utrwalający jego funkcjono-
wanie. Przykładem jest przeznaczenie ponad 10 mld 
USD na wychwytywanie CO2, transport i magazy-
nowanie. Ekolodzy w liście otwartym do prezydenta 
Bidena zwracają się o odrzucenie tego punktu ustawy 
jako niebezpiecznego odstępstwa od całkowitej eli-
minacji paliw kopalnych. Obecnie 40 mln t CO2 jest 
globalnie wychwytywane w procesach eksploatacji 
ropy ze wspomaganiem (EOR). Dwutlenek węgla 
jest zatłaczany ponownie do złoża wymuszając wy-
dobycie ropy na powierzchnię. Jest to szkodliwe dla 
klimatu, ponieważ wydobywa się więcej ropy i przy 
jej spalaniu większa jest emisja CO2 ulatniającego się 
do atmosfery. 

Krytykowane jest też przeznaczenie 2,5 mld USD 
na zakup nowych autobusów szkolnych na „czyste” 
paliwo – jest to lepsze rozwiązanie niż olej napędowy 
ale gorsze od autobusów elektrycznych. Podobnie 
wątpliwości budzi wydatkowanie 21,5 mld USD na 
stworzenie ośrodka informacyjnego Office of Clean 
Energy Demonstrations.

Powyższe wypowiedzi świadczą, że przy zatwier-
dzaniu ustawy o infrastrukturze w niższej izbie Kon-
gresu należy się spodziewać zgłaszania przez człon-
ków obu partii uzupełnień i poprawek korygujących 
zasygnalizowane braki.

Ponowne zamknięcie 
Colonial Pipeline

System rurociągów Colonial Pipeline, który zo-
stał zablokowany wskutek ataku hakerskiego 7 maja 
br. (przerwa w dostawach ropy i paliw dla Wschod-
niego Wybrzeża trwała do 16 maja), ponownie zo-
stał zamknięty 14 września br. Przyczyną był huragan 
Nicholas, który wywołał poważne awarie sieci ener-
getycznej w Teksasie, co w połączeniu z ulewnymi 
deszczami i powodziami spowodowało prewencyjne 
zamknięcie przez Colonial Pipeline głównych rurocią-
gów przesyłowych benzyny i destylatów. Częściowe 
wznowienie pracy systemu nastąpiło tego samego 
dnia. Dwa tygodnie wcześniej nad Zatoką Meksy-
kańską i południowymi stanami przeszedł huragan 
Ida, który wstrzymał większość wydobycia w Zatoce 
i pracę rafinerii i terminali LNG. 

Jerzy Zagórski
Źródła: Bloomberg, ExxonMobil, BP Statistical 

Review, Hart Energy, NS Energy, Offshore, 
Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal, 

OPEC, Reuters, SAOC, World Oil.
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Dominika Bernaś Jolanta Likus

Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów
W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą Koleżanki i Koledzy: 

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

Kalendarium
13.08.2021 r. w Nowej Soli odbył się Walny Zjazd Delegatów Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze. Walny Zjazd Delegatów Oddziału 
udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi, a następnie wybrał władze i organy na nową kadencję. Prezesem Oddziału ponownie został 
wybrany Zbigniew Gmiński.

27.08.2021 r. w Sanoku odbył się Walny Zjazd Delegatów Oddziału SITPNiG w Sanoku. Walny Zjazd Delegatów Oddziału udzielił absolu-
torium ustępującemu Zarządowi, a następnie wybrał władze i organy na nową kadencję. Prezesem Oddziału został wybrany Maciej Dębiński.

22.09.2021 r. w Warszawskim Domu Technika NOT, odbyło się, odłożone z powodu pandemii w 2020 roku, podsumowanie XXXIV 
konkursu Towarzystwa Kultury i Historii Techniki Numerus Primus Inter Pares, na którym przedstawiciel SITPNiG, Maciej Bednarek, odebrał 
wyróżnienie dla Redakcji Wiadomości Naftowych i Gazowniczych za najlepszy numer czasopisma technicznego i specjalistycznego w 2020 roku. 
Wyróżnienie to otrzymał numer 7/2020 Wiadomości Naftowych i Gazowniczych. 

28-30.09.2021 r. odbył się on-line VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 
którego partnerem było nasze Stowarzyszenie. W drugim dniu obrad odbyła się sesja zorganizowana przez SITPNiG na temat: „Potencjał i moż-
liwości wykorzystania infrastruktury ponaftowej oraz technologii stosowanych w przemyśle naftowym w celu zwiększenia zagospodarowania 
zasobów geotermalnych oraz ciepła Ziemi w Polsce”.

90 lat
Tadeusz Pelczarski z Oddziału w Krośnie

Adam Gruchacz z Oddziału w Warszawie II 

85 lat
Emil Gyurko z Oddziału w Sanoku 

80 lat
Zygmunt Bączyk z Oddziału w Poznaniu

75 lat
Teresa Matysek z Oddziału w Warszawie I 

Tadeusz Wais z Oddziału w Krośnie
Kazimierz Kurdziel z Oddziału we Wrocławiu 

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

70 lat
Andrzej Harasym z Oddziału we Wrocławiu 

Tadeusz Gazda z Oddziału w Sanoku 
Anna Czerwonka z Oddziału w Warszawie II 
Maria Żyszkiewicz z Oddziału w Warszawie I 
Piotr Kwiatkowski z Oddziału w Warszawie I

Krzysztof Dybaś z Oddziału w Krakowie 
Jadwiga Maciąg z Oddziału w Łodzi
Roman Jabłoński z Oddziału w Łodzi

Marek Kałucki z Oddziału w Łodzi
Eugeniusz Berwald z Oddziału w Gdańsku 

Tadeusz Gruszczyński z Oddziału w Gdańsku
Stanisław Fejkiel z Oddziału w Krośnie
Bogdan Kubal z Oddziału w Krośnie
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75 lat działalności Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
– rodowód, tradycja, pamięć, budowanie tożsamości (3)

Stanisław 
Szafran

Maria Magdalena 
Szafran

Krajowe Towarzystwo Naftowe przez pra-
wie sześćdziesiąt lat zachowywało przyjętą już 
w założeniach i pierwszych chwilach swego ist-
nienia programową linię działania i mimo zmie-
niających się warunków zewnętrznych, a także 
zmian pokoleniowych konsekwentnie ją reali-
zowało. „Opieka i rozwój polskiego przemysłu 
naftowego” we wszystkich sferach jego działa-
nia, zapisana w pierwszej nazwie Towarzystwa, 
była główną wytyczną wszelkich jego inicjatyw 
i przedsięwzięć. Jedną z ważnych gwarancji 
trwałości wyznaczonych celów i stosowanych 
sposobów działania był zapewne wybór od-
powiednich liderów i wieloletnie kierowanie 
przez nich organizacją, skupienie wokół nich 
ludzi o dobrym przygotowaniu, systematycznie 
śledzących procesy zachodzące w przemyśle 
naftowym w kraju i na świecie. 

Towarzystwo tworzyła 30 osobowa gru-
pa, która znała już znaczenie nowopowstałego 
przemysłu naftowego dla gospodarki kraju. Na 
koniec grudnia 1894 r. na liście członków było: 
7 członków honorowych, 1 członek założyciel 
i 130 członków zwyczajnych [1]. Natomiast na 
koniec 1928 r. wykazano wśród członków 60 
przedsiębiorców i 150 członków „zapisanych 
osobiście”, a Wydział składał się z prezesa (W. 
Długosz), 4 zastępców prezesa (T. Chłapowski, 
W. Hłasko, L. Schutzmann, M. Szydłowski) oraz 
50 członków [2]. Wszystko, co udało się osią-
gnąć Towarzystwu należy zawdzięczać przede 
wszystkim determinacji oraz patriotyzmowi 
zawodowemu i obywatelskiemu członków za-
równo pełniących swoje funkcje w Wydziale, 
jak i pozostałych, wypełniających powierzane 
zadania z należytą starannością i pełnym po-
święceniem dla sprawy. Byli i są oni wzorem do 
naśladowania dla następnych pokoleń naftow-
ców i gazowników polskich.

Jak wcześniej wspomniano, tendencja do 
tworzenia towarzystw naukowych, a także za-
wodowych w sposób wyraźny zaczęła się roz-
wijać w Polsce od czasów działalności Komisji 

Edukacji Narodowej, wprowadzającej reformy 
na wszystkich poziomach kształcenia. Choć idee 
oświeceniowe przyjmowały się nieco później 
niż w Europie Zachodniej, ale ich treści tliły się 
w umysłach ludzi przenoszących je do Polski, 
a w tym do polskich ośrodków naukowych. 
Wśród głównych haseł oświeceniowych bar-
dzo nośną była idea utylitaryzmu, przyjmująca 
użyteczność społeczną za podstawową zasadę 
działania [3]. Taka idea była jednym z przewod-
nich motywów działania S. Staszica, co wielo-
krotnie wyrażał w swoich pracach.

Myśl utworzenia towarzystwa naukowego, 
spełniającego w działaniu trendy idei oświece-
niowych, rzucił Hugo Kołłątaj, który na zlecenie 
Komisji Edukacji Narodowej prowadził reformę 
upadającej wówczas Akademii Krakowskiej. 
Upadek powstania kościuszkowskiego i trzeci 
rozbiór Polski zamknął istnienie Rzeczypospo-
litej, a zaborcy na podporządkowanych sobie 
obszarach wprowadzili swoje reżimy politycz-
ne. Kraków został objęty zaborem austriackim, 

a skutkiem tego wprowadzono tam (również 
w Akademii Krakowskiej) rygory narzucone 
przez zaborcę. W ciągu następnego półwiecza 
Kraków był przedmiotem wielokrotnie (przynaj-
mniej pięciokrotnie) zmieniających się konstela-
cji politycznych, a zainicjowane reformy w Aka-
demii w okresie jednego systemu politycznego 
nie były respektowane przez władze następne-
go reżimu. Przez długi czas próby tworzenia 
towarzystwa naukowego w Krakowie, na wzór 
podobnych towarzystw istniejących za granicą 
lub Towarzystwa Przyjaciół Nauk, rozwijającego 
swoja działalność w Warszawie, wskutek oporu 
konserwatywnego środowiska i przeciwności 
zewnętrznych, nie przynosiły pozytywnego re-
zultatu. Ale myśli o założeniu towarzystwa na-
ukowego tkwiły nieustannie w umysłach wielu 
naukowców Krakowa, Poznania, Torunia, Płocka 
i Lublina. W efekcie wielu zabiegów w 1815 r. 
zostało utworzone w Krakowie towarzystwo 
naukowe. Według Józefa Majera – ostatniego 
prezesa Towarzystwa Naukowego Krakowskie-

Walenty Litwiński (1778 - 1823) – profesor nauk prawnych, 
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pierwszy prezes Towa-
rzystwa Naukowego Krakowskiego. Źródło: http://tnk.krakow.
pl/czlonkowie/litwinski-walenty/ Dostęp: 2021-08-05.

Józef Majer (1808 - 1899) – profesor fizjologii, dwukrotny rek-
tor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ostatni prezes Towarzystwa 
Naukowego Krakowskiego i pierwszy prezes Akademii Umiejęt-
ności. Źródło: http://tnk.krakow.pl/images/big/osoby/majer.jpg 
Dostęp 2021-08-06.
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go i pierwszego prezesa Akademii Umiejętności 
w Krakowie, konkretyzowanie tych zabiegów 
należy szukać w latach reformowania Uniwer-
sytetu. Stwierdził on: „Początek jego [Towa-
rzystwa] odnieśćby należało do r. 1809; już 
bowiem wtenczas, przy zaprowadzeniu nowe-
go urządzenia Szkoły głównej, jak nazywano 
Uniwersytet, zastrzeżono, że profesorowie mają 
utworzyć stowarzyszenie w sposobie Akademii 
umiejętności, mające się nazywać Instytutem 
krakowskim. Nie była to jednak pora do urze-
czywistnienia takiego zamiaru, bo krótkie lata 
trwania, obfitego w przeważne wypadki Księ-
stwa Warszawskiego, w innym kierunku zwra-
cały umysły” 1. 

Dopiero w 1815 r. w wyniku ustaleń kon-
gresu wiedeńskiego „ustanowiono Wolne, 
Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków 
z okręgiem”, któremu nadano własna konsty-
tucję i pod „opieką” trzech zaborców zaim-
prowizowano umiarkowaną autonomię. Na 
fali pewnego entuzjazmu grono profesorów 
Akademii Krakowskiej z inicjatywy Jerzego Sa-
muela Bantkiego i prof. Walentego Litwińskiego 
pojęło wcześniejszą propozycję Hugona Kołłąta-
ja i w następstwie tego już w 24 lipca 1815 r. 
Rada Rektorska Akademii podjęła uchwałę o po-
wołaniu Towarzystwa Naukowego z Uniwer-
sytetem Krakowskim połączonego, na wzór 
istniejącego już Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Warszawie. Statut Towarzystwa zatwierdziła 
w imieniu „Dworów Opiekuńczych” Komisja 
Organizacyjna w dniu 9 grudnia 1815 r., a in-
auguracyjne posiedzenie odbyło się 25 lutego 
1816 r. Z mocy Statutu prezesem Towarzystwa 
został urzędujący rektor Akademii, którym wów-
czas był prof. Walenty Litwiński. W przemówie-
niu inauguracyjnym rektor Akademii, a zarazem 

pierwszy prezes Towarzystwa przedstawił moty-
wy jakim kierowała się Rada Rektorska podej-
mując uchwałę o powołaniu Towarzystwa: „…
Tyle przykładów zagranicznych, tyle przykładów 
krajowych zachęcają dziś Akademią Krakowską 
do ogłoszenia swojego Towarzystwa. Kraków 
pełen ludzi znakomitych, pełen uczonych, co 
w zawodzie literackim większą część życia stra-
wili, dostarczy Akademii sposobów, uwieńcze-
nie tak zbawiennego przedsięwzięcia ułatwiają-
cych...” 2.

Statut Towarzystwa w ciągu 57 lat jego 
działalności, pod presją zawirowań politycznych 
był zmieniany czterokrotnie (I – 1816, II – 1840 
(opracowany przez Józefa Brodowicza, a zmiana 
dokonana „pod wpływem Rezydentów państw 
opiekuńczych”), III – 1848 i IV – 1856). Stad też 
Józef Majer – wnikliwy obserwator działalności 
i prezes Towarzystwa wyróżnia w całym cyklu 
istnienia trzy okresy: I – od założenia do 1839 
r. (24 lata), II – od „zaprowadzenia nowego Sta-
tutu w styczniu 1840 r. do 1848 r.” do „zmiany 
zaprowadzonej w listopadzie 1848 r. (po  inkor-
poracji Wolnego Miasta Krakowa do Austrii), III 
- od 1848 r. do 1852 r., choć przedłuża się go do 
przekształcenia Towarzystwa w Akademię Umie-
jętności w 1872 r., gdyż Towarzystwo działało 
wówczas pod kuratelą austriackiego zaborcy. 
Opracowany wtedy (1852 r.) nowy Statut TNK 
czekał na zatwierdzenie 4 lat, a działalność orga-
nizacji praktycznie była zawieszona.

Pierwszy Statut z 24 lipca 1815 r. zapisany 
w języku łacińskim precyzował cele Towarzy-
stwa następująco: „To Naukowe Towarzystwo 
ściśle z Uniwersytetem Krakowskim złączone, 
zawiązało się w tym celu: ażeby zwyczajem po-
dobnych towarzystw pracując, przyczyniło się 
do pomnożenia wszelkich nauk, rozszerzenia 

światła, rozkrzewienia sztuk przemysłu i kunsz-
tów w Narodzie. Przybranie Członków zaszczyt 
nam czyniących, i prace z nami dzielących, doda 
przedsięwzięciu naszemu pewności, zabezpieczy 
stałość, i utwierdzi pomyślność.” W dokumencie 
tym w § 3 wyróżniono trzy kategorie członków: 
czynnych, honorowych i korespondentów, pre-
cyzując równocześnie warunki nadania człon-
kostwa poszczególnych kategorii. Następna 
wersja Statutu obowiązująca od 1841 r. faktycz-
nie podporządkowywała Towarzystwo władzy 
uniwersyteckiej i eksponowała dwa główne cele 
Towarzystwa: „a/ postęp wiadomości w obrębie 
wszelkich nauk, umiejętności i sztuk uważanych 
samych w sobie; b/ wpływ na rozszerzenie i upo-
wszechnienie oświaty w narodzie”. Dla realizacji 
tych celów członków podzielono na dwa wy-
działy: „Wydział akademiczny i Wydział rozsze-
rzania oświaty w narodzie”. 

Pomyślnie rozwijającą się działalność To-
warzystwa zahamował wybuch powstania kra-
kowskiego i następstwa jego klęski, a przede 
wszystkim likwidacja Rzeczypospolitej Krakow-
skiej. Stan pewnej apatii w środowisku krakow-
skim ożywiły dopiero zrywy społeczne, narodo-
we i ustrojowe niesione przez „Wiosnę Ludów”.  
Na tej fali Józef Majer – nowy wówczas prezes 
TNK uznał potrzebę energicznych zmian w dzia-
łalności Towarzystwa, a jako dewizę swojej pra-
cy na urzędzie rektora Uniwersytetu i prezesa 
Towarzystwa przyjął hasło: „Być na urzędzie 
jest powinność starania, nie rozkoszowania” 3. 
Zapewne pod wpływem nurtów rewolucyj-
nych i liberalizacji życia naukowego w ośrodku 
wiedeńskim Majer opracował w 1848 r. nowy 
Statut Towarzystwa, który wg A. Wrzoska [6] 
„…okazał się w  przyszłości na ogół bardzo 
odpowiednim dla Towarzystwa, które odtąd 

Jerzy Samuel Bandkie (1768 - 1835) – historyk, językoznaw-
ca, bibliotekarz, autor pierwszego statutu Towarzystwa Na-
ukowego Krakowskiego. Źródło: https://www.researchgate.
net/figure/Jerzy-Samuel-Bandtkie-1768-1835-librarian-
in-the-Jagiellonian-Library-author-of_fig2_339367980 
Dostęp: 2021-08-17.

Józef Szujski (1835 - 1883) -  historyk, jeden z krakowskich 
stańczyków, publicysta, poeta, prozaik, współzałożyciel „Prze-
glądu Polskiego”, pierwszy sekretarz generalny Akademii 
Umiejętności w Krakowie. Źródło:https://pl.wikipedia.org/
wiki/J%C3%B3zef_Szujski#/media/Plik:Prof._J%C3%B-
3zef_Szujski_fot._Walery_Rzewuski Dostęp:2021-09-20.

Ludwik Zajszner (1805 – 1871) -  geolog, geograf, kartograf 
i krajoznawca, prekursor kartografii geologicznej w Pol-
sce. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Zejszner  
Dostęp: 2021-09-15.
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zaczęło się świetnie rozwijać” 4. Jednak pewna 
swoboda działalności Towarzystwa nie trwała 
długo, albowiem 26 listopada 1852 r. wydany 
został patent cesarski zobowiązujący wszystkie 
stowarzyszenia ustanowione „dla rozplenienia 
umiejętności i kunsztów” do przedstawienia no-
wego statutu dostosowanego do obowiązującej 
wówczas austriackiej ustawy o stowarzysze-
niach. Odpowiednią treść nowego statutu opra-
cował J. Majer, a w styczniu 1853 r. zatwierdził 
go Komitet Towarzystwa oraz następnie Walne 
Zgromadzenie. Po kilku poprawkach i  usilnych 
zabiegach Statut został zatwierdzony przez wła-
dze rządowe dopiero w maju 1856 r. W wy-
niku ingerencji władz austriackich ze Statutu 
wykreślono „związek między Towarzystwem 
Naukowym a Uniwersytetem”, a ponadto wpro-
wadzono zasadę każdorazowego zatwierdzania 
wyboru nowego prezesa przez cesarza oraz za-
sady selekcji politycznej wybieranych członków: 
„Na członków mogą być jedynie wybierani pod-
dani austriaccy nieskażonej sławy. Do przyjęcia 
osób zagranicznych na członków koresponden-
tów lub honorowych potrzebne jest przyzwole-
nie rządu krajowego” 5. 

W zatwierdzonym Statucie wyeliminowano 
wszystkie akcenty „narodowe”, zamieniając je 
na określenia „krajowe”, a ponadto wyłączono 
sprawy upowszechnienia oświaty w narodzie ze 
sfery zainteresowań Towarzystwa, a cała jego 
działalność objęta została nadzorem władz pań-
stwowych. Mimo wprowadzenia do tego Statu-
tu znacznych ograniczeń i nadzoru administracji 
austriackiej, to jednak Towarzystwo zachowało 
polski charakter oraz „mogło kontynuować pra-
ce badawcze i rozwijać naukę w  wielu dziedzi-
nach wiedzy. Uniwersytet natomiast, poddany 
rzeczywistej ścisłej kontroli, wszedł ponownie 
w  okres germanizacji, który zahamował jego  

rozwój. Pozbawiony autonomii, stracił prawo  
nauczania w  języku narodowym” 6. 

Mimo odłączenia Towarzystwa od Uniwer-
sytetu w łonie jego członków istniały dążenia 
zmierzające do „akademizacji” TNK oraz ciągłego 
aktywizowania członków do studiów  i prowa-
dzenia badań naukowych. Od początku swego 
istnienia Towarzystwo prowadziło ożywioną 
działalność wydawniczą. Dużym wysiłkiem or-
ganizacyjnym i finansowym Towarzystwa było 
wydawanie wiodącego swojego czasopisma 
periodycznego p.n.: „Rocznik Towarzystwa Na-
ukowego z Uniwersytetem Krakowskim połą-
czonego”. Już w 1817 r. Towarzystwo wydało 
pierwszy tom tego pisma, w którym zamiesz-
czono listę 129 członków towarzystwa, a w tym: 
17 członków honorowych Uniwersytetu Krakow-
skiego i Towarzystwa Naukowego,  38 człon-
ków honorowych Towarzystwa Naukowego, 
52 członków czynnych i 21 członków korespon-
dentów, a ponadto Rocznik zawierał 8 rozpraw 
naukowych [7]. Redaktorzy pisma zamieścili na 
stronie tytułowej myśl poety Aulusa Persjusza 
Flaccusa wyrażającą dewizę  przewodnią dzia-
łalności Towarzystwa i treści pisma: Scire tuum 
nihil est, nisi te scire hoc sciat alter (Twoja wiedza 
jest niczym, jeśli nie staje się udziałem innych). 
W ciągu całej swojej działalności Towarzystwo 
wydało 44 tomy tego periodyku, w którym za-
mieszczono ponad 400 rozpraw naukowych, 
oraz ważnych, ale marginalnych informacji do-
tyczących działalności organizacyjnej.

Obok działalności wydawniczej Towa-
rzystwo podjęło gromadzenie zbiorów muze-
alnych, archiwalnych i bibliotecznych. Prace 
w tym zakresie zainicjował memoriał Wincen-
tego Pola i Karola Kremera w 1849 r., który 
dał argumenty do zorganizowania Muzeum 
Starożytności. W późniejszych latach Muzeum 

rozwinęło zakres swoich zbiorów gromadząc 
obiekty muzealne archeologiczne, historyczne, 
ikonograficzne, rękopiśmienne i drukowane 
zabytki piśmiennictwa polskiego, a od 1858 r. 
również zbiory geologiczne, paleontologiczne, 
zoologiczne i botaniczne. Rozwój Muzeum był 
możliwy dzięki wybudowaniu własnego gma-
chu Towarzystwa, gdzie zgromadzone zbiory 
znalazły swoje miejsce.

Podobnie jak w innych stowarzyszeniach, 
również liderzy Towarzystwa zdawali sobie 
sprawę z tego, jak kluczowe znaczenie dla dzia-
łalności organizacji mieli członkowie i przepisy 
wyznaczające reguły ich funkcjonowania, co 
wyraził J. Majer następująco: „…nie ulega wąt-
pliwości, że urzeczywistnienie zamiaru wszel-
kich stowarzyszeń, obok zamożności środków, 
zależy głównie od gorliwości i talentu składają-
cych je członków, to przecież, i to niemniej wi-
doczną jest rzeczą, że przepisy zakreślając tryb 
postępowania muszą też wpływać przeważnie 
bądź na podniecenie, bądź na zobojętnienie du-
cha Towarzystwa, tym samym na rozwój i wy-
padek jego działalności” 7.

W ciągu 57 lat działalności na liście człon-
ków Towarzystwa zanotowano grono 837 uczo-
nych rozmaitych dyscyplin, miłośników nauki, 
artystów, polityków i społeczników z kraju i  za-
granicy [9]. Byli wśród nich założyciele Towarzy-
stwa m.in. Adam Jerzy Czartoryski, Jan Matejko, 
Oskar Kolberg, Ignacy Domeyko, Józef Dietl, Józef 
Majer, Józef Kremer, Józef Szujski, Jan Śniadecki, 
Stanisław Staszic, Julian Ursyn Niemcewicz.  Ak-
tywnymi członkami TNK byli również pionierzy 
polskiej geologii m.in. Ludwik Zajszner – pionier 
kartografii polskiej, autor pierwsze mapy geolo-
gicznej Tatr, badacz Beskidów, Gór Świętokrzy-
skich i innych obszarów Polski (nauczyciel geo-
logii Ignacego Łukasiewicza), a także Alojzy Alth 

Adrian Baraniecki (1828 - 1891) – lekarz, działacz społeczny, 
inicjator pierwszego ogólnopolskiego zjazdu lekarzy polskich, 
założyciel Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie. 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Adrian_Baraniecki Dostęp: 
2021-09-22.

Józef Dietl (1804 - 1878) – lekarz, polityk, profesor i rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórca balneologii, prezydent 
Krakowa w latach 1866–1874. Źródło: Tygodnik Ilustrowany, 
nr 111, 9-02- 18

Bronisław Radziszewski (1838 - 1914) – współzałożyciel To-
warzystwa Przyrodników Polskich im. M. Kopernika i redak-
tor naczelny czasopisma Kosmos. Źródło: Chemik Polski, 
1910, nr 13, s. 285.
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– inicjator wydania Atlasu geologicznego Galicji. 
Jednak jak wskazuje Z. Jabłoński: „Skład osobo-
wy Towarzystwa zarówno w początkach swego 
istnienia, jak i w latach późniejszych w poważnej 
mierze uzależniony był od aktualnych warunków 
politycznych, a niejednokrotnie z samego tylko 
przeglądu nazwisk osób powoływanych do To-
warzystwa odczytać można zmienność politycz-
nych nastrojów i wyraźną chęć zjednania protek-
cji wpływowych osobistości” 8.

Przez ponad pół wieku Towarzystwo Na-
ukowe Krakowskie prowadziło intensywną 
działalność naukową, oświatową i wydawni-
czą, choć jego aktywność była zmienna, zależna 
najczęściej od sytuacji politycznej, zaangażowa-
nia członków i pozyskanych funduszy. Za bar-
dzo owocne należy uznać piąte dziesięciolecie 
działalności, które zostało uwieńczone prze-

kształceniem Towarzystwa w Akademię Umie-
jętności. W tym czasie w kręgach kierowniczych 
Towarzystwa prowadzono często rozmowy na 
temat podniesienia rangi TNK i przekształcenie 
go z korporacji prywatnej, na instytucję publicz-
ną, co dałoby możliwość pozyskiwania środków 
na realizację podejmowanych zadań z funduszy 
państwowych. Takie decyzje mogły jednak za-
paść na najwyższym szczeblu władz państwo-
wych. Sprzyjająca sytuacja dla realizacji tego 
pomysłu nadarzyła się, gdy na fali reform po-
litycznych Cesarstwa Austrii, określonych t.zw. 
„dyplomem październikowym” (1860 r.) oraz 
„patentem lutowym” (1861 r.), Galicji nadano 
autonomię polityczną. W ślad za nią postępo-
wała autonomia kulturalna oraz łagodzenie 
rygorów i liberalizacja przepisów obejmujących 
wszystkie dziedziny życia mieszkańców, a do 

władz zaczęto powoływać Polaków reprezentu-
jących konserwatywne frakcje polityczne. 

W 1870 r. na premiera Austrii został po-
wołany hr. Alfred Potocki, a gdy w drodze do 
Wiednia zatrzymał się w Krakowie, prezes TNK 
Józef Majer dotarł do niego i przedstawił mu 
projekt powołania Akademii Umiejętności. 
Zapewne premier Potocki dobrze zarekomen-
dował ten projekt cesarzowi, gdyż wkrótce 
nadeszła wiadomość: „…że Jego Ces. Król. 
i Apost. Mość, zawiadomiony przez Prezydenta 
Ministrów o skutkach działalności Towarzystwa 
naukowego krakowskiego, uznając łaskawie 
jego usiłowania, a zarazem potrzebę instytucyi, 
która byłaby spójnią i kierownikiem niepewnego 
i rozpierzchłego więc mało skutecznego ruchu 
naukowego w kraju, raczył oznajmić z własne-
go popędu, że jest Jego życzeniem zaprowadzić 

Liderzy Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (ok. 1910 r.): (siedzą – od lewej) – Henryk Karol Klemens Kadyi (1851 – 1912) – profesor anatomii opisowej oraz patologii, prezes 
PTP im. Kopernika 1894–1895;  Stanisław Tołłoczko (1868 – 1935 ) – chemik, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, prezes PTP im. Kopernika 1913; Marian Raciborski (?) (1863 – 1917) - 
botanik, prekursor polskiej paleobotaniki, pionier ruchu ochrony przyrody w Polsce, organizator  Instytutu Biologiczno-Botanicznego Uniwersytetu we Lwowie, dyrektor Ogrodu Botanicznego 
w Krakowie, przewodniczący Prezydium Komitetu Obywatelskiego Polskiego Skarbu Wojskowego  w sierpniu 1914 r., prezes PTP im. Kopernika 1904 – 1905; Eugeniusz Mikołaj Romer (1871 
– 1954) – geograf, kartograf i geopolityk, twórca nowoczesnej kartografii polskiej, współzałożyciel wyd. Książnica–Atlas, prezes PTP im. Kopernika 1910–1911; Marian Łomnicki (1845 - 1915) 
– geolog, zoolog, paleontolog, encyklopedysta, kustosz Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, prezes PTP im. Kopernika 1896–1897; (stoją – od lewej): Stanisław Opolski (1876–1918) – 
profesor chemii, sekretarz PTP im. Kopernika 1912–1913; Stanisław Sokołowski (senior) (1865 – 1942) – pionier  polskiego leśnictwa, rzecznik utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego, 
prezes PTP im. Kopernika 1912, 1914–1917;  Maksymilian Tytus Huber (1872 – 1950) – naukowiec, inżynier mechanik; Ignacy Trzaska Zakrzewski (1860 - 1932) - fizyk, profesor Uniwersytetu 
Lwowskiego, encyklopedysta, wieloletni członek Zarządu Głównego PTP im. Kopernika; Julian Niedźwiedzki (?) (1845 - 1918) – mineralog, geolog, profesor Politechniki Lwowskiej, członek 
Komitetu Redakcyjnego Atlasu geologicznego Galicji, współzałożyciel i wieloletni członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika we Lwowie; Marian Smoluchowski 
(1872 – 1917) – fizyk, pionier fizyki statystycznej, alpinista i taternik (prezes PTP im. Kopernika 1906–1907); Wojciech Rogala (1884 – 1947) – geolog, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, 
współpracownik Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności, (prezes PTP im. Kopernika 1927–32, 1939, 1945–46). Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/
Cz%C5%82onkowie_Polskiego_Towarzystwa_Przyrodnik%C3%B3w_im._Kopernika.jpg Dostęp: 2021-09-23.
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w Krakowie Akademiję umiejętności na zasadzie 
porozumienia się Ministra oświecenia z tamecz-
nem Towarzystwem naukowem” 9. 

W następstwie woli cesarza w stosunkowo 
krótkim czasie Towarzystwo opracowało i jed-
nomyślnie przyjęło Statut Akademii, a 16 lutego 
1872 r. „zyskał stanowcze zatwierdzenie Jego 
Ces. I Król. Mości”. W następstwie tego, już 
29 kwietnia 1872 r. odbyło się ostatnie posie-
dzenie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 
„w pełnym składzie i dotychczasowym charakte-
rze”, zamykające swoją piękną kartę znakomitej 
działalności, będącej fundamentem nowej orga-
nizacji, która skupiała grono najznakomitszych 
polskich naukowców, w tym również pionierów 
polskiej geologii naftowej, a m.in. Alojzego 
Altha, Władysław Szajnochę, Rudolfa Zubera, 
Józefa Grzybowskiego i in.

Uroczyste inauguracyjne posiedzenie Aka-
demii odbyło się 7 maja 1873 r., a jej działalność 
trwa do obecnych czasów, wypełniając wiernie 
zadania postawione na początku jej powołania. 

Reformy polityczne Cesarstwa Austrii, wy-
muszone sytuacją międzynarodową i narasta-
jącymi konfliktami wewnętrznymi, wpłynęły 
ożywczo na tworzenie narodowych organizacji 
naukowych i zawodowych. Jedną z pierwszych 
powstałych wówczas polskich organizacji na-
ukowo zawodowych były Zjazdy Lekarzy i Przy-

rodników Polskich, organizowanych cyklicznie 
na wzór niemiecki w latach 1869 – 1937, któ-
rych inicjatorem był Adrian Baraniecki. Cel tych 
zjazdów wyjaśnił Józef Dietl – prezydent Miasta 
Krakowa, przemawiając na I Zjeździe Lekarzy 
i Przyrodników w Krakowie w 1869 r.: „Nie idzie 
więc o to, żebyśmy tutaj snuli szumne teoryje 
i systematy mające ludzkość uszczęśliwić, żeby-
śmy odkrywali wielkie prawdy, na jakie zdobyć 
się może duch ludzki; idzie tu tylko o to, byśmy 
rozproszeni po różnych częściach i zakątkach kra-
ju, potrafili odszukać i znaleźć się na tem miej-
scu, odzyskać poczucie naszej siły, żywotności 
i łączności, jakich nas pozbawił wiekowy ucisk 
nieprzyjaznych nam stosunków, jednem słowem, 
byśmy stanęli wspólnie pod sztandarem pracy 
i miłości dla kraju, powiedzieli sobie: »jesteśmy 
i być chcemy«” 10. Zjazdy były okazją do integracji 
środowiska lekarzy i przyrodników, dawały moż-
liwość prezentowania studiów i wyników badań 
prowadzonych w ramach wykonywanych prac 
zawodowych, a na tych podstawach rozwijanie 
dalszych studiów i dociekań badawczych. Pre-
zentowane na zjazdach rozprawy zamieszczano 
w pozjazdowych „Pamiętnikach”, a wśród nich 
były ogłaszane pierwsze prace studialne na te-
mat ropy, wosku ziemnego i węgla, wykonane 
m.in. przez A. Altha, E. Windakiewicza, R. Zube-
ra, S. Olszewskiego i in.

Organizacja, przebieg i podniosła atmos-
fera Pierwszego Zjazdu Lekarzy i Przyrodników 
w Krakowie (1869 r.), a później przekształcenie 
Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Aka-
demię Umiejętności (1872 r.) wywarło inspiru-
jący wpływ na środowisko akademickie Lwowa, 
do którego przybywali emigranci – weterani 
powstania styczniowego, posiadający wiedzę 
i doświadczenie zdobyte na czołowych uniwer-
sytetach zagranicznych. Nieliczne jeszcze wów-
czas grono profesorów Uniwersytetu Lwowskie-
go obchodząc w 1873 r. czterechsetną rocznicę 
urodzin Mikołaja Kopernika i mając w pamięci 
niedawno minioną pięćsetną rocznicę założe-
nia Uniwersytetu Jagiellońskiego, postanowiło, 
jak zapisał E. Romer: „utworzyć przyrodnicze 
towarzystwo naukowe i w tym celu wezwało 
wszystkich pracowników na polu przyrody, tu-
dzież miłośników przyrody do zawiązania tegoż 
towarzystwa” 11. Usilne postanowienie garstki 
uczonych lwowskich, którzy postanowili oddać 
hołd „dostojnej Alma Mater” i „największemu 
polskiemu geniuszowi – Mikołajowi Koperniko-
wi”, wkrótce zostało wprowadzone w życie, cze-
go wynikiem było założenie Polskiego Towarzy-
stwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika.

Inicjatorami utworzenia Towarzystwa byli 
prof. dr Feliks Kreutz – geolog oraz  prof. dr Bro-
nisław Radziszewski – chemik, weteran powsta-
nia styczniowego, ale wśród założycieli byli rów-
nież: prof. dr Teofil Ciesielski – biolog, ks. prof. 
dr Eugeniusz Janota – animator ruchu turystycz-
nego, germanista, taternik , przyrodnik, badacz 
folkloru góralskiego, obrońca praw zwierząt, 
duchowny katolicki, prof. dr Tomasz Stanecki – 
fizyk, Henryk Strzelecki – leśnik, dr Edward Tangl 
– botanik i prof. Władysław Tyniecki – leśnik, 
botanik. E. Romer dokonując przeglądu rozwoju 
Towarzystwa na 25-lecie działalności napisał we 
wstępnych słowach o gronie założycieli: „…już 
tu wypada zaznaczyć, jak dzielnem i wytrwałem 
w pracy było pierwsze to grono pracowników, 
jednoczących się w imię: Mikołaja Koperni-
ka” 12. Nie było to stwierdzenie bezpodstawne, 
gdyż mimo złagodzenia restrykcji reżimowych, 
zapewne przyzwyczajenia urzędników władz 
zaborcy powodowały, że na zatwierdzenie sta-
tutu organizowanego Towarzystwa czekali za-
łożyciele ponad rok, ponieważ nazwanie Towa-
rzystwa „Polskie” nie odpowiadało istniejącym 
poglądom władz. 

W przyjętym wówczas pierwszym Statu-
cie zatwierdzonym rozporządzeniem c. k. na-
miestnictwa z 22. grudnia 1874 r., założyciele 
Towarzystwa określili jego cel następująco: „Ba-
danie wszechstronne przyrody kraju ojczystego, 
wspieranie się wzajemne w pracach naukowych 
i obeznawanie się z postępem nauk przyrodni-
czych, staranie się o ich rozwój i rozpowszech-
nienie” 13. Równie ważnym zapisem było okre-

Prof. Rudolf Zuber (1858 - 1920) w otoczeniu uczniów i współpracowników (drugie pokolenie przyrodników zrzeszonych w PTP 
im. Kopernika): (siedzą – od lewej) – Julian Tokarski (1883 - 1961) – geolog, petrograf, gleboznawca, profesor Uniwersytetu 
Lwowskiego, Politechniki Lwowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Rolniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej, 
prezes PTP im. Kopernika 1927–32, 1939, 1945–46; Rudolf Zuber (1858 - 1920); Jan Grochmalicki (1883 – 1936) – zoolog, 
członek Państwowej Rady Muzealnictwa, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, członek Zarządu Głównego i sekretarz Oddziału 
poznańskiego PTP im. Kopernika; Edward Schechtel (1886 – 1957) – zoolog, hydrobiolog, profesor Uniwersytetu Poznańskie-
go; (stoją – od lewej): Jan Hirschler (1883 – 1951) – biolog, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, (prezes PTP im. Kopernika 
1925 – 1926); Wojciech Rogala (1884 – 1947) – geolog naftowy, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Akademii Górniczej 
w Krakowie, członek Zarządu Głównego od 1911 r. i prezes PTP im. Kopernika 1946 - 47; Stanisław Pawłowski (1882 – 1940) – 
geograf, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu Poznańskiego, członek Zarządu Głównego. i prezes Oddziału poznań-
skiego PTP im. Kopernika; Benedykt Fuliński (1881 – 1942) – biolog, profesor zoologii i anatomii na Politechnice Lwowskiej, 
sekretarz Muzeum Przyrodniczego im. Dzieduszyckich we Lwowie, redaktor Kosmosu, Przyrody i Techniki i Zoologica Poloniae.  
Źródło: https://www.lwow.home.pl/dzieduszycki/dzieduszyccy3.html Dostęp: 2021-09-22.
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ślenie środków realizacji wyznaczonych celów, 
które mogą być zastosowane również w dzia-
łalności obecnie istniejących stowarzyszeń: 
„Odczyty na posiedzeniach, wykłady publiczne, 
biblioteka i muzeum towarzystwa, wydawanie 
i wspieranie pism odpowiednich, wycieczki na-
ukowe, połączone z posiedzeniami zamiejsco-
wemi” 14. Przyjęty wówczas cel Towarzystwa był 
przez wiele lat wyznacznikiem jego działalności 
i poza poprawkami wymaganymi przez zmienia-
jące się okoliczności pozostawał dokumentem 
merytorycznie dość stabilnym, choć w obecnie 
obowiązującym Statucie zapisy są dostosowane 
do warunków współczesnych. Zmiany pierwot-
nego Statutu wynikały z praktycznych doświad-
czeń w działalności Towarzystwa, a wprowa-
dzane poprawki miały  ułatwić udział członków 
w pracy naukowej i organizacyjnej.

Towarzystwo rozpoczęło swoją działalność 
ogólnym zebraniem członków w dniu 19 lutego 
(dzień urodzin Mikołaja Kopernika) 1875 r., na 
którym wybrano Zarząd złożony z: prezesa dr 
Szczęsnego (Feliksa) Kreutza, oraz prof. Bronisła-
wa Radziszewskiego, prof. Tomasza Staneckie-
go, prof. Juliana Niedźwieckiego, ks. prof. Eu-
geniusza Janoty i prof. Władysława Tynieckiego. 
Mimo, że początkowa działalność Towarzystwa 
skupiała się we Lwowie, to jednak w zamiarach 
organizatorów było zapewne rozwinięcie swojej 
działalności w innych dzielnicach Polski, czego 
śladem jest wybieranie na pierwszych człon-
ków honorowych wybitnych uczonych polskich 
prowadzących swoje prace w innych zaborach 
lub krajach (Włodzimierz Dzieduszycki i Adrian 
Baraniecki z Galicji, Jan Baranowski z Warsza-
wy, Ignacy Domeyko z Santiago de Chile i Jan 
Działyński z Paryża). Już od 1890 r. pojawiła się 
tendencja do powoływania oddziałów Towa-
rzystwa poza Lwowem, co wynikało głównie 

z trudności uczestniczenia w działalności człon-
ków pochodzących z odległych miejscowości. 
Pierwsze, ale w rezultacie bezskuteczne wysiłki 
w tym kierunku podjęła nieliczna grupa człon-
ków ze Stanisławowa. Natomiast dość liczne 
grono członków z Krakowa, pod dynamicznym 
przywództwem Władysława Szajnochy i  Augu-
sta Witkowskiego (którego dewizą życiową była 
zasada: „Dużo wiedzieć jest rzeczą piękną, ale 
nierównie ważniejsze jest umieć dowiedzieć się 
czegoś”), utworzyła w 1890 r. Oddział PTP im 
Kopernika w Krakowie, który szybko rozpoczął 
swoją aktywną pracę. 

Towarzystwo rozpoczynało swoją działal-
ność z grupą 53 członków czynnych i 5 członków 
honorowych15. W dalszej działalności zachodziły 
częste wahania liczby członków, co wzbudzało 
niepokój liderów Towarzystwa. Prezes Rudolf 
Zuber otwierając obrady XXVIII Walnego Zgro-
madzenia PTP w dniu 19 lutego 1899r. z nutą 
pewnego zawodu powiedział: „Liczba człon-
ków Towarzystwa wzrasta ustawicznie, ale 
bardzo powolnie: obecnie liczymy członków 
honorowych 3, a członków czynnych 226. Nie 
da się zaprzeczyć, że to po 24 latach wytrwa-
łej pracy i usiłowań zastęp bardzo skromny, 
zwłaszcza wobec faktu, że nasze Towarzystwo 
przyrodnicze jest jedynem w całej Polsce. A więc 
tylko tak mała garstka wśród narodu przeszło 
18-milionowego odczuwa obecnie potrzebę 
Towarzystwa o wyżej określonym celu!” 16.

Charakterystyczną cechą PTP, odróżniającą 
je nieco od wcześniej omawianych towarzystw 
był skład społeczny członków, zmieniający się 
wraz z rozwojem Towarzystwa. Początkowo 
Towarzystwo tworzyli naukowcy zaangażowani 
w pracy na uczelniach Lwowa, a później w mia-
rę wzrostu liczbowego, do towarzystwa przy-
stępowały również osoby pracujące w oświacie, 

kulturze i urzędach, co wpływało na zmianę 
profilu działalności z czysto naukowej na oświa-
tową, uwzględniającą również  popularyzację 
i upowszechnienie wiedzy w społeczeństwie, 
szczególnie z zakresu nauk przyrodniczych. Ten 
profil działalności Towarzystwa dobitnie ujaw-
niał się po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości, kiedy konieczne było zbudowanie całego 
systemu oświaty w odrodzonym kraju. 

PTP było pod względem sposobu funkcjo-
nowania i profilu działania nieco podobne do 
Naukowego Towarzystwa Krakowskiego. Jed-
nak mimo wysiłków wielu działaczy napotykało 
trudności z realizacją założonych celów, gdyż nie 
miało zbyt wielu wpływowych protektorów do 
wspierania swojej działalności. Głównym pro-
blemem był częsty brak środków na wydawanie 
własnych wydawnictw. W pierwszym statucie 
Towarzystwa nie było formalnego zapisu o wy-
dawaniu własnego czasopisma, ale w treści § 
III dotyczącym „środków” zapisano: „…wyda-
wanie i wspieranie pism odpowiednich..” 17, 
a w następnym paragrafie dotyczącym „fundu-
szy” wskazano: „…dochody… ze sprzedaży 
pism Towarzystwa…”. Świadczy to o tym, że 
założyciele Towarzystwa, już w okresie tworze-
nia organizacji, widzieli potrzebę wydawania 
pism prezentujących działalność członków. 

Jednak pierwsze informacje o założeniu 
i działalności Towarzystwa były zamieszczane 
na łamach organu Towarzystwa Aptekarskiego 
Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego, które 
redagował wówczas Bronisław Radziszewski. 
Mimo skromnych funduszy już w rok po za-
łożeniu Towarzystwo rozpoczęło wydawanie 
swojego pisma „Kosmos” redagowanego przez 
doświadczonego i kompetentnego naukowca 
Bronisława Radziszewskiego, który stał się men-
torem Towarzystwa i miał ambicję prowadzenia 

Feliks (Szczęsny) Kreutz (1844 - 1910) – współzałożyciel 
i pierwszy prezes Towarzystwa Przyrodników Polskich im. 
M. Kopernika. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks 
Kreutz. Dostęp: 2020-07-20.

Benedykt Dybowski (1833 - 1930) – przyrodnik, zoolog, limnolog, 
podróżnik, odkrywca i lekarz, profesor Uniwersytetu Lwowskiego 
i Szkoły Głównej Warszawskiej, wieloletni członek Zarządu Głów-
nego i bibliotekarz, darczyńca PTP im. Kopernika. Źródło: https://
pl.wikipedia.org/wiki/Benedykt_Dybowski Dostęp: 2021-09-24.

Władysław Szajnocha (1857 - 1928) – geolog, paleontolog geo-
log naftowy, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, współzało-
życiel i członek Zarządu Oddziału  krakowskiego PTP im. Koper-
nika, założyciel Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Źródło: 
http://www.ptgeol.pl/o-ptg/struktura/ Dostęp: 2021-09-24.
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pisma na wysokim poziomie merytorycznym. 
Już w pierwszym numerze pisma Radziszewski 
podzielił publikowane materiały na sześć dzia-
łów: rozprawy naukowe, kronika naukowa, kro-
nika towarzystw naukowych, artykuły okolicz-
nościowe, piśmiennictwo, wiadomości bieżące. 
Taki układ „Kosmosu” utrzymał się przez wiele 
następnych lat, ale zapotrzebowanie członków 
i czytelników niezrzeszonych sprawiło, że od 
1928 r. pismo było wydawane w dwóch seriach 
o takich samych numerach roczników: „Kosmos 
Seria A. Rozprawy” i „Kosmos Seria B. Przegląd 
Zagadnień Naukowych”. 

Wydawanie pisma zbiegło się z narastają-
cym rozwojem nauk geologicznych i przemysłu 
naftowego, a na jego łamach coraz częściej uka-
zywały się artykuły z zakresu geochemii i geolo-
gii naftowej. „Kosmos” był pierwszym polskim 
czasopismem publikującym artykuły o tematyce 
naftowe. Wzrastające zainteresowanie proble-
matyką naftową, a w szczególności poszuki-
waniami złóż ropy naftowej, ich genezą i pra-
widłowościami jej rozmieszczenia w przestrzeni 
geologicznej sprawiło, że z inicjatywy Rudolfa 
Zubera i Władysława Szajnochy został w 1884 r. 
utworzony w tym czasopiśmie nowy dział – 
„Kronika naftowa”. Konieczność wprowadzenia 
nowych treści do czasopisma inicjatorzy uzasad-
niali w swoim prospekcie następująco: „Śledząc 
dokładnie obcokrajowe piśmiennictwo naftowe, 
niejednokrotnie można przyjść w pomoc 
krajowemu górnictwu i przemysłowi i tem też 
spowodowani rozpoczynamy z dzisiejszym ze-
szytem jako osobną rubrykę „Kosmosu” dział 
Kroniki naftowej, celem utrzymywania w ciągłej 
i jednolitej ewidencji zupełnego ruchu nauko-
wego na polu literatury naftowej” 18. 

Wydawanie własnego czasopisma było 
obarczone wielkim wysiłkiem Towarzystwa. 

Dość często brakowało środków finansowych 
na pokrycie kosztów druku poszczególnych 
roczników. Prezes Towarzystwa prof. Tadeusz 
Wiśniowski zagajając XXXIX. Walne Zgroma-
dzenie członków Polskiego Towarzystwa Przy-
rodników im. Kopernika, w dniu 19 lutego 
1909 r. powiedział: „A jednak mimo wszystko 
trzeba to stwierdzić głośno, że Kosmos – jak 
w ogóle nasze wydawnictwa przyrodnicze – nie 
mógłby po prostu nawet istnieć jako tako, gdy-
by nie subwencje Sejmu, Ministerstwa Wyznań 
i Oświaty, tudzież lwowskiej Rady miejskiej” 19.

W tym czasie tworzone były również inne 
pisma publikujące artykuły dotyczące problema-
tyki naftowej. Był to „Górnik” – pismo poświę-
cone sprawom górnictwa naftowego w Galicji, 
wydawane od 1882 r. przez „Towarzystwo kra-
jowe dla opieki i rozwoju przemysłu i górnictwa 
naftowego w Galicyi z siedzibą w Gorlicach”, 
redagowane przez Stanisława Olszewskiego. 
Prawie równocześnie w Warszawie w 1882 r., 
z inicjatywy pracowników i absolwenci rozwią-
zanej już wówczas Szkoły Głównej, rozpoczęto 
wydawanie tygodnika popularnego „Wszech-
świat”, poświęconego naukom przyrodniczym, 
redagowanego przez znakomitego działacza 
oświatowego, chemika prof. Bronisława Zna-
towicza. Pismo było wydawane do I wojny 
światowej (w sierpniu 1914 r. pismo zostało 
zawieszone). Jego reaktywacja nastąpiła dopie-
ro 1927 r., początkowo przez Towarzystwo Wy-
dawnicze „Wszechświat”, a od stycznia 1930 r. 
było wydawane już pod egidą Polskiego Towa-
rzystwa Przyrodników im. Kopernika.

W latach 1922 – 1939 Towarzystwo wyda-
wało miesięcznik popularnonaukowy „Przyroda 
i Technika”, wypełniając lukę spowodowaną za-
mknięciem pisma „Wszechświat” po śmierci B. 
Znatowicza (1917). Zarówno „Przyroda i Techni-

ka” (a wcześniej „Przyroda i Przemysł”), jak rów-
nież „Wszechświat”, stanowiły mocne elementy 
tradycyjnego, polskiego nurtu upowszechnienia 
nauki, promując najnowsze osiągnięcia szeroko 
rozumianych nauk przyrodniczych. Zarówno 
w dawnych, jak i obecnych czasach miało i ma 
to szczególne znaczenie z uwagi na pojawiające 
się fale pseudonauki, propagowanej zalewem 
nieuzasadnionych opinii i fałszywych informacji, 
szczególnie w mediach społecznościowych.

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. 
Kopernika jest wyjątkowo długowieczną or-
ganizacją, która w swoim rozwoju przetrwała 
liczne meandry i bariery burzliwej historii. Jed-
nak każdy etap działalności tego towarzystwa 
przynosił sukcesy w realizacji wyznaczonych 
u zarania celów. W pierwszym pięćdziesięcio-
leciu w działalności Towarzystwa licznie repre-
zentowana był grupa geologów, tworzących 
i rozwijających nowe wówczas dziedziny nauk 
geologicznych – geologię i geochemię naftową. 
Wśród wielu znakomitych uczonych uprawiają-
cych te dziedziny nauki i prezentujących wyniki 
swoich badań na łamach w/w czasopism ważne 
role odegrali: Bronisław Radziszewski, Szczęsny 
(Feliks) Kreutz, Rudolf Zuber, Władysław Szaj-
nocha, Emil Dunikowski, Henryk Walter, Sta-
nisław Olszewski, Józef Grzybowski, Wojciech 
Rogala, Jan Nowak, Leon Syroczyński, Broni-
sław Pawlewski, Tadeusz Wiśniowski, Roman 
Załoziecki i inni. O długowiecznej działalności 
tego Towarzystwa zadecydowało kilka czynni-
ków: Statut (kilkakrotnie korygowany), program 
opracowywany na każdy okres działania (wni-
kliwie analizowany i rozliczany na dorocznych 
walnych zgromadzeniach), liderzy (reprezentu-
jący najwyższy poziom naukowy, kompetencje 
oraz zasady patriotyczne i moralne), a przede 
wszystkim członkowie, których stabilny trzon 

Emil Dunikowski (1855 - 1924) – geolog naftowy, podróżnik, 
profesor Uniwersytetu Lwowskiego, (prezes PTP im. Ko-
pernika 1892 - 1893) Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Emil_Dunikowski Dostęp: 2021-09-24.

Bronisław Znatowicz (1851 - 1817) – chemik, działacz oświatowy, 
współzałożyciel i redaktor „Wszechświata”, „Pamiętnika Fizjo-
graficznego”, „Chemika Polskiego”. Źródło: http://pauart.pl/app/
artwork?id=BZS_RKPS_6625_k_19_1. Dostęp: 2021-09-20.

Kazimierz Maślankiewicz (1902 - 1981) – geolog, mineralog, pro-
fesor Uniwersytetu Wrocławskiego, sekretarz Oddziału krakowskie-
go i prezes Zarządu Głównego PTP im. Kopernika 1959 – 1981. 
Źródło: http://mbd.muzeum.uni.wroc.pl/dzieje-uniwersytetu/pro-
fesorowie-po-1945-r Dostęp: 2021-09-24.
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tworzyli ludzie, którzy z najwyższym poświęce-
niem i determinacją realizowali przyjęte zobo-
wiązania wobec Towarzystwa. Julian Tokarski 
prezes Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. 
Kopernika we wstępie do jubileuszowego tomu 
„Kosmosu” zamykającego pięćdziesięcioletnią 
działalność Towarzystwa powiedział: „Zesta-
wiając wartości powstałe wśród owych lat pięć-
dziesięciu wysiłkiem Towarzystwa, stwierdzamy 
z podziwem i dumą, iż nie uroniono i nie ukryto 
w tym okresie prawie żadnej myśli przyrodniczej 
polskiej, nie zapoznano żadnej chwili sprzyjają-
cej pogłębianiu i krzewieniu przyrodniczej ide-
ologji, opartej o rodzime pierwiastki.

Stwierdzamy z wdzięcznością, iż nasi po-
przednicy dobrze zasłużyli się sprawie.

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Ko-
pernika oddaje na znak tego stanu rzeczy niniej-
szą księgę pamiątkową w ręce swoich członków. 
Oddaje ją bez troski o swą przyszłość, licząc 
niezłomnie na to, iż ideja wylęgła  wśród bolu 
i znoju żadną miarą nie może być zaprzepasz-
czona wśród Zespołu, od którego nikt żywiej 
nie powinien reagować na renesans Wolności 
i nikt bardziej nie jest powołany do strzeżenia, 
pielęgnowania i rozwijania wartości życiowych 
z odzyskaniem Wolności związanych” 20.

Takie też przesłanie można adresować do 
nowych pokoleń i innych Stowarzyszeń.

C.d.n.

Przypisy:
1 [5], s. III, wiersz 12 – 16 od góry i s. IV, 

wiersz 1 – 3 od góry.
2 [4], s. 56, wiersz 3 – 8 od góry.
3 [4], s. 66, wiersz 22 – 23 od góry.
4 Tamże, s. 66, wiersz 26 – 27 od góry.
5 Tamże, s. 70, wiersz 33 – 36 od góry.
6 Tamże, s. 71, wiersz 16 – 20 od góry.
7 [8], s. 30, wiersz 5 – 12 od góry.
8 [10], s. 11, wiersz 1 – 2 od dołu i s. 12, 

wiersz 1 – 5 od góry.
9 [5], s. VII, wiersz 26 – 34 od góry i s. VIII, 

wiersz 1 – 3 od góry.
10 [11], s. 87, wiersz 10 – 20 od góry.
11 [12], s. 264, wiersz 20 – 23 od góry.
12 [Tamże], s. 264, wiersz 30 – 32 od góry.
13 [Tamże], s. 266, wiersz 11 – 14 od góry.
14 [Tamże], s. 266, wiersz 15 – 18 od góry.
15 Według „Wyciągu z protokołów posiedzeń 

Polskiego Towarzystwa Przyrodników imie-
nia Kopernika” z dnia 8 listopada 1875 r.  
Towarzystwo liczyło 5 członków honoro-
wych i 53 członków czynnych [13, s. 37], 
natomiast Romer E. [12], a zapewne za nim 
Pyza E. [14] podaje, że na koniec 1875 r. 
Towarzystwo liczyło 82 członków, a już 
w następnym roku liczba członków wzrosła 
do 176. E. Romer [12] zwracał uwagę na 

ogromną fluktuację członków w pierwszym 
25-leciu („Z końcem dwudziestopięciole-
cia, po przejściu dwu okresów silniejszego 
wzrostu i trzech okresów upadku, liczy to-
warzystwo 233 członków”). Dużą fluktuację 
członków potwierdza E. Pyza [14] w póź-
niejszym okresie: „Po 25 latach istnienia 
liczba członków wynosiła 233, a w roku 
1914 – 344. Przed  II wojną światową było 
prawie 2000 członków, a w 1974 roku  – 
2447. Obecnie (2015 r.) Towarzystwo liczy 
ok. 300 członków”.

16 [15], s. 129, wiersz 21 – 28 od góry.
17 [12], s. 266, wiersz 16 – 17 od góry.
18 [16], s. 75, wiersz 13 – 18 od góry.
19 [17], s. 112, wiersz 17 – 21 od góry.
20 [18], s. VII, wiersz 12 – 23 od góry i s. VIII, 

wiersz 1 – 6 od góry.

Literatura:
1. Lista członków krajowego Towarzystwa naf-

towego według stanu w miesiącu grudniu 
1894. Sprawozdania krajowego Towarzystwa 
naftowego w Galicyi, nr 10, 1894, s. 2 – 4.

2. Dittrich R.: Działalność Krajowego Towarzy-
stwa Naftowego w r. 1928. Przemysł Nafto-
wy, nr spec. jubil., 1929, s. 316 – 322.

3. Sondel J.: Komisja Edukacji Narodowej wo-
bec projektu studiów prawniczych Hugona 
Kołłątaja. W: Komisja Edukacji Narodowej 
kontekst historyczno-pedagogiczny, red.: 
Dormus K., Popiołek B., Agnieszki Chłosta-
-Sikorska A., Ślęczka R. Wyd. Wydz. Peda-
gogicznego UP im. KEN w Krakowie. Kra-
ków, 2014, s. 197 – 216.

4. Rederowa D.: Powstanie i ustrój Towarzy-
stwa Naukowego Krakowskiego (1815— 
1872). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 
R. 14, nr 1, 1969, s. 53 – 74.

5. Majer J.: Sprawa przeobrażenia Towarzy-
stwa Naukowego krakowskiego na Akade-
miję Umiejętności. W: Pamiętnik piętnasto-
letniej działalności Akademii Umiejętności 
w Krakowie, 1873-1888. Nakładem Akade-
mii Umiejętności, Kraków, 1889, s. III – XVI.  

6. Wrzosek A.: Józefa Majera życie i zasługi 
naukowe. Wrocław,  1957.

7. Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uni-
wersytetem Krakowskim połączonego, t. 1, 
Kraków, 1817, s. 3 – 10.

8. Majer J.: Pogląd historyczny na Towarzy-
stwo Naukowe Krakowskie z czasu jego 
związku z Uniwersytetem Jagiellońskim. 
Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakow-
skiego, t. 25, 1858, s. 23–164. 

9. Maciuk M., Mrówka M.: Wokół 200. roczni-
cy powołania Towarzystwa Naukowego Kra-
kowskiego (1815–1872). Krakowski Rocznik 
Archiwalny, t. 22, 2016, s. 240 – 242.

10. Jabłoński Z.: Zarys dziejów Towarzystwa 
Naukowego Krakowskiego (1815 - 1872). 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe – Od-
dział w Krakowie. Seria wydawnicza: Polska 
Akademia Nauk Oddział w Krakowie. Na-
uka dla Wszystkich, Nr 48, 1967, s.26.

11. Majer J.: Pamiętnik Pierwszego Zjazdu Le-
karzy i Przyrodników Polskich odbytego w r. 
1869 w Krakowie.

12. Romer E.: 1875 – 1899 Dwudziestopięciolecie 
Polskiego Towarzystwa Przyrodników imienia 
Kopernika. Kosmos, 1900, s. 263 – 365. 

13. Bronisław R[adziszewski: Ruch stowarzyszeń. 
Kosmos, 1876, s. 37 – 39.

14. Pyza E.: 140-lecie Polskiego Towarzystwa Przy-
rodników im. Kopernika. PAUza Akademicka, nr 
310, s. 2 – 3.

15. Zuber R.: XXVIII. Walne Zgromadzenie Polskie-
go Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika 
we Lwowie. Przemówienie przewodniczącego 
prof. dr R. Zubera. Kosmos,  1899, s. 129 – 134. 

16. Szajnocha W., Zuber R.: Kronika naftowa 
(Prospekt). Kosmos, 1884, s. 74 – 75. 

17. Wiśniowski T.: XXXIX. Walne Zgromadze-
nie Polskiego Towarzystwa Przyrodników 
im. Kopernika we Lwowie. Przemówienie 
przewodniczącego prof. dr T. Wiśniowskie-
go. Kosmos,  1909, s. 111 – 115.

18. Tokarski J.: Wstęp do tomu jubileuszowego 
wydanego z powodu pięćdziesiątej roczni-
cy istnienia Towarzystwa 1875-1925. Ko-
smos, 1928, s. VII – VIII.

Stanisław Szafran 
Absolwent Technikum Przemysłu Naf-
towego w Krośnie i Wydziału Geolo-
giczno-Poszukiwawczego AGH. Spe-
cjalność zawodowa – geologia naftowa, 
a pozazawodowa – historia przemysłu 
naftowego i gazowniczego. Nauczyciel 
akademicki na Wydz. Geologiczno-Po-
szukiwawczym, Wydziale Górniczym 
i Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu 
AGH oraz Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Krośnie i Politechnice 
Wrocławskiej. W latach 2000 – 2016 
sekretarz generalny SITPNiG.

Maria Magdalena Szafran 
Absolwentka Wydziału Geologii, Geofi-
zyki i Ochrony Środowiska AGH – spe-
cjalność – geologia naftowa oraz pody-
plomowych studiów z zakresu  inżynierii 
gazowniczej na Wydziale Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu AGH. Pozazawodowo 
zajmuje się m.in. historią nauki i techni-
ki, a szczególnie przemysłu naftowego 
i gazowniczego oraz fotografowaniem 
przyrody.
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13 sierpnia 2021 roku w No-
wej Soli odbyło się Walne Zebranie 
Członków Oddziału SITPNiG Zielo-
na Góra. 40 delegatów podsumowało 
działalność Oddziału w kończącej się 
kadencji lat 2016-2021. 

Sprawozdanie z działalności Oddziału w tym 
okresie złożył prezes Zarządu Zbigniew Gmiń-
ski. Zostały przedstawione osiągnięcia mijającej 
kadencji 2016-2021. Członkom stowarzyszenia 
przyznane zostały: 1 diamentowa odznaka ho-
norowa SITPNiG, 7 złotych odznak honorowych 
SITPNiG, 24 srebrne odznaki honorowe SITPNiG.

W październiku 2018 roku w Wiejcach 
została zorganizowana konferencja naukowo 
–techniczna „Czysta Energia’. 

Zorganizowano i przeprowadzono szkole-
nia dokształcające:

- „Gaz i Energia” optymalizacja kosztów 
eksploatacji Bloku Energetycznego PMG 
Wierzchowice – gaz na potrzeby własne 
w kierunku Odolanowa

- Wykorzystanie zczerpanych złóż węglo-
wodorów na przykładzie instalacji do 
podziemnego składowania odpadów na 
złożu „Borzęcin”

- Kierunki rozwoju nowych technologii OK 
Ostrów Wlkp. – na przykładzie SP Karmin 
– KGZ Radlin

- Proces wiercenia odwiertu – Krobielewko-4
- Prace sejsmiczne 3D prowadzone przez 

Geofizykę Toruń w rejonie Krosna Odrzań-
skiego, aktywność grupy sejsmicznej L-155 
podczas prac sejsmicznych Struga 3D.

- „Energia elektryczna i cieplna z gazu 
ziemnego” na przykładzie Kopalni Ropy 
Naftowej i Gazu Ziemnego Radoszyn 
oraz Arctic Paper S.A.

Podsumowując działalność Oddziału w mija-
jącej kadencji, Prezes zwrócił uwagę na ograni-
czenia, wynikające z pandemii Covid-19 oraz na 
zmniejszającą się liczbę członków Stowarzysze-
nia. Pomimo znacznego spadku ilości organizo-
wanych przez Koła wydarzeń, okres pandemii nie 
wpłynął znacząco na zainteresowanie członków 
dalszym rozwojem SITPNiG Oddziału w Zielo-
nej Górze, jednak liczne odejścia pracowników 
PGNiG na emeryturę, reorganizacja pracy w Exa-
lo oraz ograniczenie zatrudnienia w obu firmach 
macierzystych skutkowało znacznym spadkiem 
liczby członków w Kołach Stowarzyszenia.

Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeń-
skiego Oddziału złożyła Eugenia Metera-Nowak.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału 
oraz wnikliwą ocenę działalności Oddziału w koń-
czącej się kadencji, przedstawiła w zastępstwie 
Ireny Pietraszkiewicz, Urszula Nowak-Bogda-
nowicz. Komisja pozytywnie oceniła działalność 
Zarządu Oddziału oraz podejmowane wysiłki, na 
rzecz aktywizacji członków, a w szczególności na 
integrowanie kurczącego się środowiska. 

Komisja Rewizyjna postawiła wniosek 
o udzielenie absolutorium dla Zarządu Oddziału 
za kadencję 2016-2021. Walne Zgromadzenie 
Delegatów Oddziału udzieliło absolutorium 
ustępującemu Zarządowi, a następnie wybrało 
władze i organy na nową kadencję 2021-2025.    

W wyniku procedury wyborczej zostały wybra-
ne nowe władze Oddziału SITPNiG w Zielonej Gó-
rze na kadencję 2021-2025 oraz delegaci na Walne 
Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delega-
tów SITPNiG w listopadzie 2021r w Krakowie.
Wybrano:
Prezesa Oddziału:

• Zbigniew Gmiński
Prezydium Zarządu Oddziału, który ukonsty-
tuowało się w dniu 16.08.2021:

• Wiceprezes – Damian Bogdanowicz,
• Sekretarz – Anna Kasprowiak,
• Członek – Karol Limanówka,
• Członek – Ewa Mróz,
• Członek – Mariusz Winiarski.

W skład Zarządu Oddziału wchodzą prze-
wodniczący poszczególnych Kół:

• Iwona Bruczyńska – Koło Zielona Góra
• Artur Bielec – Koło Grodzisk Wlkp.
• Bartosz Bystrzycki – Koło Karlino
• Łukasz Data – Koło Ostrów Wlkp.
• Andrzej Gęsicki – Koło Poznań
• Elżbieta Wieczorek – Koło Diament
• Danuta Rogowska-Sobko – Koło Góra
• Ida Wujda – Koło Gorzów Wlkp.
• Mieczysław Białek – Koło Seniora

Komisję Rewizyjną Oddziału wybrano w składzie:
• Szymon Grzebyszak
• Ewa Kołłątaj
• Piotr Lorenc

Sąd Koleżeński Oddziału wybrano w składzie:
• Ryszard Bładyko
• Eugenia Metera-Nowak
• Jolanta Siergiej

Delegatami na Walny Zjazd SITPNiG zostali:
• Iwona Bruczyńska
• Artur Bielec
• Magdalena Kudła
• Urszula Nowak-Bogdanowicz
• Zbigniew Gmiński
• Eugenia Nowak-Metera
• Andrzej Gęsicki
• Dorota Łapa
• Ewa Kołłataj

Zastępcami Delegatów zostali:
• Mariusz Winiarski
• Ewa Mróz
• Anna Pięt
• Marzena Serafin
• Dariusz Guzik

Delegatem do Rady terenowej Jednostki 
Federacji SNT NOT został;

• Zbigniew Gmiński
Uczestniczący w dyskusji delegaci WZDO 

dobrze oceniali działalność Oddziału w trudnych 
warunkach kadencji lat 2016-2021.

Anna Kasprowiak

Walne Zebranie Członków Oddziału 
SITPNiG w Zielonej Górze

ODDZIAŁ 
W ZIELONEJ GÓRZE

Fot. Arch. SITPNiG Oddział w Zielonej Górze
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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 z początkiem miesią-
ca września zaplanowany wyjazd szko-
leniowo-techniczny na Warmię. 

Głównym jego celem było zapoznanie się m. 
in. z pracą biogazowi rolniczej w m. Łęguty gmi-
na Gietrzwałd. Biogazownia została wybudowa-
na w roku 2013. Jej moc elektryczna wynosi 1,2 
MW. Na jej terenie wznoszą się dwie komory 
fermentacyjne – zbiorniki, każdy o 3.000 m³ po-
jemności. W nich, co 120 dni zostaje umieszczo-
ny wsad pochodzenia rolniczego i spożywczego. 
Pracowite bakterie przerabiają go w ciepłej at-
mosferze, w wyniku czego powstaje biogaz gro-
madzący się między membranami oraz nawóz 
pochodzenia rolniczego, który w postaci płynnej 
zostaje za darmo przekazywany rolnikom i roz-
prowadzony po polach. Gaz, po oczyszczeniu, 
wędruje do silnika. Silnik jest tak ustawiony, że 
przyjmuje gaz o minimalnej zawartości biome-
tanu wynoszącej 36%. Wytworzona w silniku 
energia cieplna wędruje do komór fermenta-

cyjnych, a uzyskana energia elektryczna zostaje 
przekazana do sieci energetycznej.

Po krótkim pobycie w Gietrzwałdzie udali-
śmy się do Olsztyna. Jest to miasto o bogatej hi-
storii. Skupiliśmy się jednak na pobycie Mikołaja 

Kopernika w tym mieście. Przybył tu, by zarzą-
dzać dobrami kapituły warmińskiej i zamieszkał 
w Zamku. W przerwie między zajmowaniem się 
lokalnymi folwarkami i kolonizacją wsi uważnie 
obserwował niebo i zapisywał zmiany, jakie na 

Wyjazd gazowników z Gdańska na Warmię

Piotr 
Schreiber

Krzysztof 
Witkowski

ODDZIAŁ W GDAŃSKU

Łęguty. Komory fermentacyjne. Fot. T. Kitłowski

Łęguty. Silnik gazowy. Fot. T. Kitłowski
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nim zachodzą. Tak wyznaczył wspomniane daty 
przesilenia wiosennego i jesiennego. 

To właśnie w Olsztynie stworzył też swoje 
największe dzieło „O obrotach sfer niebieskich”. 
Udało mu się również spisać swój wcześniejszy 
„Traktat o monetach”. W międzyczasie zdążył 
jeszcze odeprzeć krzyżacki atak na Olsztyn. To 
był naprawdę człowiek wielu talentów.

Kolejnym etapem naszego wyjazdu było 
warmińskie Dobre Miasto. Zostało przyjęte do 
światowej sieci Cittaslow, zrzeszającej mia-
steczka do 50 tys. mieszkańców, które oferują 
spokojny styl życia bez pośpiechu i z dala od 
wielkomiejskiego zgiełku. Jedno z najbardziej 
atrakcyjnych miejsc to Skansen miejski, w któ-
rym odwiedzający poznają historię Dobrego 
Miasta. W odrestaurowanych kamienicach 
z przełomu XVII-XVIII w. odtworzono przy uli-
cy Sowińskiego dawne zakłady rzemieślnicze: 
szewsko-rymarski, krawiecki, fryzjerski, pracow-
nię fotograficzną, dom piekarza. Ciekawsze za-
bytki w tym mieście, to także: Baszta Bociania, 
Wieża ciśnień oraz gotycka kolegiata wybudo-
wana w latach 1357-1389 na bagnie, przypusz-
czalnie na dębowych palach. Wewnątrz bazyliki 
mniejszej znajdują się takie zabytki, jak: rzeź-
biony ołtarz mariacki z XV w. czy późnogotycki 
tryptyk rzeźbiarski z grupą św. Anny Samotrzeć.

Na terenie hotelu w m. Wojciechy na spo-
tkaniu integracyjnym przy ognisku omawialiśmy 
propozycje działalności na drugie półrocze 2021 
oraz zamierzenia i zarysy planu na 2022 rok.

Drugi dzień pobytu na Warmii rozpoczęliśmy 
krótkim przystankiem w m. Smolajny. Barokowy 
pałac, dawną letnią rezydencję biskupów war-
mińskich, wybudowano w latach 1741-1746 
z inicjatywy biskupa Adama Stanisława Grabow-
skiego. Pałac ten był również ulubionym miej-
scem pobytu słynnego satyryka i bajkopisarza, 
ostatniego biskupa warmińskiego, Ignacego Kra-

Górowo Iławeckie. Pod piecami. Fot. P. Schreiber

Lidzbark Warmiński. Zamek. Fot. P. Schreiber

Górowo Iławeckie. Skrzynie filtracyjne. Fot. P. Schreiber

sickiego. Biskup Krasicki urządził tu piękny park 
i wybudował wieżę bramną w 1765 r. Obecnie 
jest tu szkoła rolnicza, trwa remont obiektu.

Lidzbark Warmiński jako miasto powstał 
w XIV w., nad rzekami Łyną i Symsarną, by wkrót-
ce stać się stolicą Warmii i siedzibą biskupów war-
mińskich. Zamek Biskupów Warmińskich, perła 
architektury gotyckiej z XIV w. to pięknie położona 
czteroskrzydłowa budowla wchodząca w skład 
Szlaku Zamków Gotyckich. Zamieszkał w nim 
niegdyś Mikołaj Kopernik. Jego dziedziniec dzięki 
krużgankom przypomina dziedziniec Zamku na 
Wawelu. Zamek jest autentyczny, ponieważ nigdy 
nie był zniszczony. Zwiedzaliśmy z przewodnikiem 
pomieszczenia piwniczne, krużganki, sale bisku-
pie, kaplicę. Obecnie wewnątrz budowli znajduje 
się m.in. Muzeum Warmii i Mazur Olsztyn Oddział 
Lidzbark Warmiński. Inny zabytek godny obejrze-
nia to Zespół fortyfikacyjny Bramy Wysokiej.
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Górowo Iławeckie to ostatnia miejscowość 
w planie naszego wyjazdu. Tu poznaliśmy 
historię dawnego kościoła średniowieczne-
go, a obecnie Cerkwi Greckokatolickiej. W jej 
wnętrzu niespodzianka: styl gotycki połączony 
ze sztuką nowoczesną – Ikonostas malowany 
przez Jerzego Nowosielskiego. Zajrzeliśmy tak-
że do oryginalnego muzeum z eksponatami od 
czasów napoleońskich do początku XX w., pro-
wadzonego przez Stowarzyszenie Dreysse.

Na koniec zostawiliśmy niespodziankę dla 
uczestników wyjazdu. Zwiedziliśmy obiekty 
dawnej gazowni z zachowanym zbiornikiem 
gazu oraz dwoma sześcioretortowymi piecami 
o retortach poziomych. Naszym przewodnikiem 
był Starszy mistrz Placówki w Lidzbarku War-
mińskim Pan Tadeusz. Przybliżył nam techno-
logię otrzymywania gazu z węgla kamiennego, 
z którego uzyskiwano średnio 28% gazu, 3,5% 
smoły oraz 60% koksu. Odbywało się to w pro-
cesie odgazowywania węgla w piecach przy 
temperaturze ok. 1.200°C bez udziału powie-
trza (sucha destylacja). Do pieców dostarczano 
węgiel dźwigiem załadowczym, ze spalania 
którego uzyskiwano produkty uboczne, tj.: 
koks, amoniak i smołę. Produkt finalny – gaz 
miejski wędrował do dalszej obróbki, w tym 
wydzielenia smoły pogazowej i odsiarczania. 
Następnie kierowany był do zbiornika o po-
jemności 700 m³, w którym magazynowano 
gaz, skąd rozprowadzany był do sieci miejskiej. 
Zbiornik gazu teleskopowy, typu mokrego, zwa-
ny wodnym; ośmioboczny, konstrukcji stalowej 
(nitowane blachy), składa się z cylindrycznego 
basenu wypełnianego wodą, z którego wraz 
z napływem gazu wynurzały się kolejne czło-

ny – dzwon i teleskop. Dzwon zamykał zbiornik 
od góry, basen od dołu, a ruchomy teleskop re-
gulował wielkość zbiornika. Wygarniany z pie-
ca koks transportowany był na zewnątrz do 
wieży gaśniczej, gdzie studzono go polewając 
wodą, a następnie sprzedawano mieszkańcom 
jako opał. Obejrzeliśmy dostępne w muzeum 
urządzenia pomiarowe i urządzenia warszta-
towe. Gazownia miejska rozpoczęła pracę we 
wrześniu 1908 r., a przerwała w lutym 1945 r. 
Ponownie została uruchomiona w roku 1964, 
wykorzystując brakujące urządzenia z gazowni 
w Sępopolu i Braniewie, by zakończyć pracę 
w 1992 r. Jesteśmy Panu Tadeuszowi wdzięcz-
ni, że poświęcił swój wolny czas, żeby przy-
bliżyć nam historię gazownictwa związanego 
z produkcją gazu miejskiego w ubiegłym XX w., 
a którą nieliczni z nas oglądali na własne oczy.

Realizacja tego wyjazdu zaowocowała po-
znaniem ciekawych osób z naszej branży, któ-
rzy wzbogacili naszą wiedzę techniczną w dzie-
dzinie kogeneracji oraz przypomnieli stosowane 
technologie wytwarzania gazu w gazowniach 
klasycznych w XX w. Poznaliśmy interesują-
ce historyczne obiekty budowlane, związane 
z życiem znanych Polaków. Godna uwagi jest 
także przyroda Warmii, która charakteryzuje się 
dużą liczbą jezior, niespotykaną fauną i florą. 
Do efektów tego wyjazdu należy dodać udaną 
integrację jego uczestników.

Piotr Schreiber 
Krzysztof Witkowski

SITPNiG Oddział w Gdańsku

Górowo Iławeckie. Cerkiew. Fot. P. Schreiber

Pałac Wojciechy. Na pożegnanie. Fot. T. Kitłowski
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Fot. arch. SITPNiG Oddział w Krakowie

Koło SITPNiG przy Zakładzie 
Gazowniczym w Krakowie w dniu 
4.07.2021 roku zorganizowało wyjazd 
naukowo techniczny z cyklu „Zwie-
dzamy okolice Krakowa”. W ramach 
wyjazdu zwiedziliśmy: Kopiec Tade-
usza Kościuszki, Fort nr 2 Twierdzy 
Kraków-Kościuszko, Jaskinię Wierz-
chowską Górną oraz zamek w Piesko-
wej Skale.

Kopiec Kościuszki i Fort Nr 2 
Twierdzy Kraków-Kościuszko

Kopiec Kościuszki, jeden z pięciu kopców 
krakowskich, poświęcony jest wielkiemu boha-
terowi narodowemu – Naczelnikowi Insurekcji 
Kościuszkowskiej Tadeuszowi Kościuszce i znaj-
duje się na Wzgórzu Św. Bronisławy górującym 
nad Krakowem. Kopiec został usypany w latach 
1820-1823. Decyzję o sypaniu kopca podję-
to po śmierci Tadeusza Kościuszki w Solurze 
(Szwajcaria) w 1817 r. Decyzję podjął Senat Rzą-
dzący Wolnego Miasta Krakowa (Rzeczpospolita 
Krakowska). Kopiec był budowany ze składek 
obywateli, a znaczna część prac została wyko-
nana przez ochotników. Wcześniej do Krakowa 

sprowadzono zwłoki T. Kościuszki i spoczęły one 
w sarkofagu w katedrze na Wawelu. Serce Ta-
deusza Kościuszki, które pierwotnie pozostało 
w Solurze i które wraz z rodziną córki przyja-
ciela Kościuszki podróżowało do Włoch (Vezzi), 
zostało w 1895 r. przekazane do utworzonego 
w Rapperswilu (Szwajcaria) Muzeum Narodo-
wego Polskiego, z którego po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości, uchwałą sejmu z 1927 r. 
zostało sprowadzone do kraju i złożone w ka-
plicy na Zamku Królewskim w Warszawie. 
Urna szczęśliwie uratowana z płonącego zam-
ku w 1939 r. wróciła do niego po odbudowie 
w 1984 r. w 166 rocznicę śmierci T. Kościuszki. 
Od początku Kopcem Kościuszki opiekuje się 
powołany w 1820 r. Komitet Budowy Pomnika 
Tadeusza Kościuszki. 

Kopiec po wybudowaniu miał 80 m śred-
nicy u podstawy i 8,5 m u wierzchołka, wyso-

kość Kopca 34,1 m, wysokość nad poziom Wi-
sły 131,14 m objętość 167 000 m3. W 1846 r. 
Rzeczpospolita Krakowska na skutek Powstania 
Krakowskiego traci autonomię i zostaje wcielo-
na do Monarchii Austro-Węgierskiej. Teren wraz 
z Kopcem przejmuje okupant. Austriaccy strate-
dzy postrzegają linię Wisły jako naturalną linię 
obrony na kierunku Wiedeń, Budapeszt w przy-
padku ekspansji imperium rosyjskiego. Cesarz 
Franciszek Józef I podejmuje decyzję o ufor-
tyfikowaniu Krakowa i linii Wisły i utworzeniu 
Twierdzy Kraków. Fort cytadelowy Kościuszko, 
jeden z dwóch najważniejszych obok Fortu przy 
Kopcu Krakusa, powstał w latach 1850-1856 
i należał do pierwszego obszaru warownego 
Twierdzy Kraków, stanowiąc z Wawelem i for-
tem przy Kopcu Krakusa jego rdzeń. Bronił od 
zachodu dostępu do Twierdzy. Fort obsługiwa-
ło 732 żołnierzy obsługi stałej, wyposażono 
go w 60 armat oraz haubice, a także 6 cięż-
kich moździerzy. Fortyfikacje Twierdzy Kraków 
obejmowały łącznie 176 obiektów, do chwili 
obecnej zachowało się ok. 100, część z nich jest 
obecnie remontowana i udostępniana turystom. 

Twierdza Kraków w 1914 r. walnie przy-
czyniła się do odparcia ofensywy wojsk carskich 
atakujących z dwóch kierunków: z zachodu i od 

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Wyjazd Koła SITPNiG przy Zakładzie Gazowniczym 
w Krakowie z cyklu „Zwiedzamy okolice Krakowa”
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wschodu. Po I wojnie światowej i odzyska-
niu przez Państwo Polskie niepodległości forty 
Twierdzy Kraków zostały przekazane wojsku. 
W czasie II wojny światowej takie systemy 
obronne były już bardzo przestarzałe. Fort Ko-
ściuszko był przez Niemców wykorzystywana 
jako centrum łącznościowe oraz punkt obserwa-
cyjny. Jako punkt obserwacyjny wykorzystywała 
go także Armia Czerwona Obecnie utworzony 
szlak warowni na którym możemy oglądać 
zachowane forty pełni funkcję turystyczno-po-
znawczą. 

Jaskinia Wierzchowska Górna
Jaskinia jest położona na Wyżynie Krakow-

sko-Częstochowskiej na zboczu górnej części 
Doliny Kluczwody, którą przebiegała granica 
zaborów rosyjskiego i austriackiego. Jest drugą 
pod względem długości korytarzy jaskinią na Ju-
rze Krakowsko-Częstochowskiej i pierwszą udo-
stępnioną do zwiedzania. Jaskinia posiada bar-
dzo złożony ciąg korytarzy i była zamieszkiwana 
przez ludzi już ok. 7 tys. lat temu. W namulisku 
jaskiniowym natrafiono na kości niedźwiedzia 
jaskiniowego, lwa oraz hieny oraz innych zwie-
rząt żyjących w epoce lodowcowej. Jaskinię tu-
rystom udostępniono w XIX wieku, przyjeżdżali 
tu kuracjusze z położonego nieopodal Ojcowa . 
Długość trasy turystycznej to 700 m, zwiedzanie 
trwa ok godziny. Jaskinia posiada zachowaną 
częściowo szatę naciekową. Do Jaskini docho-
dzimy od parkingu dnem doliny Kluczwody ok 
15 min – miły spacer wśród wapiennych skał. 

Następnym punktem naszego wyjazdu 
był zamek w Pieskowej Skale zwany małym 
Wawelem. Zamek wybudowano prawdopo-
dobnie w czasach Władysława Łokietka jako 
małą warownię przeciwko ekspansji od strony 
Śląska i rozbudowano za czasów Kazimierza 

Wielkiego jako jeden z zamków tzw. orlich 
gniazd. W 1377 r. Ludwik Węgierski nadał 
zamek rodzinie Szafrańców, w której posia-
daniu był do roku 1608. W latach 1562-1580 
przebudowano go na typową renesansową 
rezydencję. Zamek w swojej historii był kil-
ka razy niszczony: w 1655 r podczas potopu 
szwedzkiego oraz podczas pożarów w latach 
1718 i 1850. W czasach władania zamkiem 
przez Michała Zebrzydowskiego w XVII w. 
został ufortyfikowany systemem fortyfikacji 
bastionowych. W 1787 r. na zamku przebywał 
Król Stanisław August Poniatowski. W 1850 r. 
na skutek pożaru zniszczeniu uległ tzw. zamek 
wysoki. W czasie Powstania Styczniowego 
1863 r. w Pieskowej Skale i Skale miały miejsce 
dwie bitwy powstańcze z Rosjanami, powstań-
cami dowodził Marian Langiewicz. W bitwie 
ucierpiał sam zamek, który po wycofaniu się 
powstańców został splądrowany przez Rosjan. 
W latach 80-tych XIX. mocno podupadły za-

mek został wykupiony od ostatniego właścicie-
la Serafina Chmurskiego przez założone w tym 
celu Towarzystwo Akcyjne Pieskowa Skała za 
60 tysięcy rubli. W oparciu o zamek próbowa-
no rozwinąć działalność pokazującą walory 
Pieskowej Skały jako kurortu. 

Obecnie zamkiem zarządzają Państwowe 
Zbiory na Wawelu. Oprócz zwiedzania terenu 
zamku z przewodnikiem mogliśmy obejrzeć 
także wystawy „Przemiany stylowe w sztuce 
europejskiej” „Historia Pieskowej Skały” oraz 
„Galerię Malarstwa Angielskiego”. Podczas 
opuszczania zamku zwiedziliśmy bajecznie ko-
lorowe o tej porze roku ogrody zamkowe. Po 
zwiedzeniu zamku udaliśmy się na zasłużony 
odpoczynek do Dubia, gdzie w smażalni ryb 
„Pod Skałką” obserwując kucyki, oraz chodzące 
po skałkach kozy spożyliśmy miejscowy specjał 
smażonego pstrąga.

Krzysztof Wesołowski

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Krakowie

Koło Zakładowe SITPNiG przy 
Zakładzie Gazowniczym w Krakowie 
zorganizowało w dniu 14.08.2021 r. 
wyjazd naukowo-techniczny z cyklu 
„Poznajemy okolice Krakowa” – był 
to już trzeci wyjazd z tego cyklu. 
W programie wyjazdu znalazły się: 
Opactwo Sióstr Benedyktynek w Sta-
niątkach, Królewski Zamek w Nie-
połomicach oraz Muzeum Fonografii. 
Wyjazd zakończyliśmy podziwianiem 
panoramy z Kopca Grunwaldzkiego.

Klasztor Benedyktynek pw. Świętego Woj-
ciecha w Staniątkach, ufundowany w 1216 roku 
przez Klemensa z Brzeżnicy z rodu Gryfitów oraz 

jego żonę Racławę, w swojej ponad 800-letniej 
historii był świadkiem wielu wydarzeń. W 1253 
roku przywileje Klasztoru zostały potwierdzone 
bullą papieża Innocentego IV. Pierwotne zabudo-
wania klasztorne spłonęły w pożarze w 1530 r. 
Spłonęła wtedy również biblioteka klasztorna. 
Klasztor został odbudowany w latach 1619-1649 
staraniem Ksieni Anny Cecylii Trzcińskiej. Klasztor 
był niszczony kilkakrotnie między innymi podczas 
potopu szwedzkiego i wojny północnej, zawsze 
podnosił się jednak z upadku. W okresie zaborów 
Klasztor uniknął kasacji przez władze austriackie 
ze względu na prowadzoną przez siostry szkołę 
dla dziewcząt. Na żądanie cesarza Józefa II otwar-
to w 1784 r. rządową szkołę dla panien i szkół-
kę dla dzieci wiejskich. Szkoły te funkcjonowały 

także po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, 
a w 1923 roku otwarto również 5-cio letnie gim-
nazjum. Placówki te zostały zamknięte w 1953 
roku przez władze komunistyczne, a siostry zo-
stały zmuszone do przeniesienia się do Alwerni. 
Do Staniątek powróciły w roku 1956. Opactwo 
należy do Kongregacji Benedyktynek pw. Nie-
pokalanego Poczęcia Maryi Panny. Kongregacja 
obejmuje 9 klasztorów benedyktynek w Polsce. 
W 2016 roku Opactwo obchodziło 800-lecie fun-
dacji Klasztoru. Rozporządzeniem Prezydenta R.P. 
z 20 kwietnia 2020 r. Zespól Klasztorny w Sta-
niątkach został uznany Pomnikiem Historii. Klasz-
tor oglądaliśmy w ramach nocy muzeów Cracovia 
Sacra, zwiedzanie odbywało się z przewodnikiem 
i obejmowało kościół, muzeum przykościelne, bi-

Kolejny wyjazd z cyklu „Poznajemy okolice Krakowa”
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bliotekę oraz części które znajdują się za klauzurą 
i normalnie nie są udostępnione do zwiedzania tj. 
ogrody, refektarz, cele mieszkalne.

Drugim punktem który zwiedzaliśmy był 
królewski zamek w Niepołomicach. Królewski 
zamek w Niepołomicach jest fundacją króla Ka-
zimierza Wielkiego i od swojego powstania miał 
pełnić dwie funkcje; obronną i służyć jako rezy-
dencja myśliwska do wypadów na polowania do 
Puszczy Niepołomickiej. W zamku odbywały się 
także zjazdy koronne, sądy, nadawano przywile-
je, przyjmowano poselstwa. Zamek zbudowany 
pierwotnie jako gotycki, w latach 1551-1568 zo-
staje przebudowany w stylu renesansowym pod 
kierunkiem Tomasza Grzymały i Santo Gucciego. 
W zamku bywali królowie Władysław Jagiełło, 
Zygmunt Stary, Zygmunt August, a królowa Bona 
kazała założyć tu ogrody w stylu włoskim. Pod-
czas potopu szwedzkiego 1655 r. zamek zostaje 
splądrowany i częściowo zniszczony poprzez 

wykorzystywanie go jako magazynu. Próby od-
budowy zamku odbywają się za Augusta Moc-
nego i Augusta III.W okresie zaborów zamek 
przejmuje wojsko austriackie i przerabia go na 
koszary. Po odzyskaniu niepodległości zamek na-
dal podupada. Przywrócił go do świetności grun-
towny remont wykonany w latach 1991-2007. 

Zwiedzamy zamek oraz ekspozycje przygo-
towane na zamku tj. Gabinet Włodzimierza Pu-
chalskiego – zbiory fotografii ptaków wykonane 
przez fotografa. Zwiedzamy ekspozycję przyrod-
niczą, zbiory myśliwskie, galerię malarstwa mala-
rzy okresu Młodej Polski oraz ekspozycję malarzy 
europejskich. Zwiedzanie kończymy w ogrodach 
zamkowych. Z ogrodów piechotą udajemy się 
do Muzeum Fonografii – jest ono częścią Mało-
polskiego Centrum Dzwięku i Słowa. W siedmiu 
salach ekspozycyjnych zgromadzono ponad 150 
eksponatów, najstarsze pochodzą z przełomu 
XIX I XX wieku. W sali pierwszej oglądamy 

najstarsze fonografy i gramofony ze skórzanymi 
tubami. W sali drugiej zapoznajemy się z techni-
kami nagrywania dźwięku, sala trzecia poświę-
cona jest zabytkowej technice wojskowej – są tu 
radiostacje, słuchawki hełmofony. Sala czwarta 
to pierwsze odbiorniki radiowe lampowe róż-
nych światowych firm. Sala piąta to magneto-
fony szpulowe, kasetowe a także sprzęt grający 
produkcji polskiej. Sala szósta to sala, w której 
można odsłuchać wybraną płytę winylową a jest 
ich tu ponad 2000.

Na zakończenie naszej wizyty w Niepoło-
micach udajemy się na Kopiec Grunwaldzki. 
Podobno z tego miejsca wyruszyło wojsko Króla 
Władysława Jagiełły na Grunwald. Z wysokiego 
na kilkanaście metrów kopca podziwiamy pano-
ramę Niepołomic, Krakowa i Beskidów

Krzysztof Wesołowski
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24 edycja Konferencji GAZ-
TERM już za nami. Po raz kolejny 
obrady objęte zostały patronatem ho-
norowym Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, który skierował do uczestni-
ków wydarzenia list odczytany przez 
Ministra Jakuba Kumocha. 

Konferencja ponownie uzyskała także 
wsparcie od lidera polskiego rynku gazu Polskie-
go Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, które 
zostało Partnerem Głównym Gazterm 2021. To 
dobitne uhonorowanie GAZTERMU traktujemy 
jako wyraz uznania dla wysokiego poziomu me-
rytorycznego Konferencji, dla programu, który 
od kilku lat tworzony jest wspólnie z Dolnoślą-
skim Instytutem Studiów Energetycznych. 

Przewidziane w programie panele dysku-
syjne poprzedzone zostały jednak szczególnym 
wydarzeniem jakim było podpisanie przez 
PGNiG oraz ERU Management Services umo-
wy na mocy, której polska spółka nabyła pakiet 
kontrolny udziałów w ukraińskiej spółce Karpat-
gazvydobuvannya. Firma ta jest właścicielem 

koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy 
i gazu w graniczącej z Polską zachodniej części 
Obwodu Lwowskiego. 

Przeprowadzone w trakcie tegorocznego 
GAZTERMU dyskusje i polemiki wniosły ogrom-
ny ładunek merytoryczny w zakresie wiedzy 
o aktualnej sytuacji w sektorze gazowym i ryn-
kach gazu ziemnego. Pozwoliły także uczest-
nikom Konferencji zapoznać się z poglądami, 
ocenami i prognozami wyrażonymi przez czo-
łowych menagerów i ekspertów sektorów: ga-
zowego, elektroenergetycznego i finansowego. 
Na szczególną uwagę zasługiwały także wypo-
wiedzi wysokiej rangi przedstawicieli admini-
stracji rządowej, którzy przedstawili aktualne 
kierunki polityki państwa polskiego wobec gazu 
ziemnego. Uczestnicy Konferencji mogli zapo-
znać się także z interesującymi wypowiedziami 
gości zagranicznych, w tym szczególnie licznych 
w tym roku przedstawicieli Ukrainy.

W tym roku obrady GAZTERMU koncen-
trowały się na dwóch generalnych zagadnie-
niach: współpracy regionalnej oraz transforma-
cji energetycznej. W międzynarodowej część 

programu zaakcentowano przede wszystkim  
temat zakresu i kierunków współpracy pomię-
dzy państwami Inicjatywy Trójmorza a Ukrainą. 
W dyskusjach panelowych udział wzięła bardzo 
mocna reprezentacja z Ukrainy. Dwóch posłów 
Wierchownej Rady z komisji energetyki – Andrij 
Gerus stojący na czele komisji energetyki oraz 
Andrij Żupanin przewodniczący podkomisji do 
spraw gazu przedstawiali stanowisko Ukrainy 
podczas Szczytu gazowego Trójmorze – Ukra-
ina. Wskazywali przy tym postępy w reformie 
ukraińskiego rynku gazu oraz podkreślali nad-
chodzące zagrożenie związane z planowanym 
uruchomieniem Nord Stream 2. Opinie pozo-
stałych dyskutantów były zgodne, że państwa 
regionu Trójmorza mogą wspierać Ukrainę 
w realizowanym procesie reformy jej rynku gazu 
oraz zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw pali-
wa gzowego. Jak zauważył reprezentujący Pre-
zydenta RP Minister Jakub Kumoch, planowane 
jeszcze w tym roku uruchomienie połączenia 
Nord Stream 2 spowoduje deficyt bezpieczeń-
stwa po stronie Ukrainy. Rosja wygaszając 
tranzytowy przesył gazu przez Ukrainę zyska 

Podsumowanie obrad 24 Konferencji GAZTERM 2021

Fot. arch. Studio4u
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bowiem większą możliwość wywierania presji 
na to państwo. W tym przypadku Polska dys-
ponująca zdywersyfikowaną infrastrukturą może 
wspomóc swojego ukraińskiego sąsiada. Szef 
ukraińskiego operatora LLC Gas TSO of Ukraine 
Sergiy Makogon akcentował natomiast potrzebę 
współpracy Polski i Ukrainy w zakresie efektyw-
nego wykorzystania ukraińskiej infrastruktury 
przesyłowej i rozwoju handlu transgraniczne-
go. Potencjał rynkowy ukraińskich magazynów 
gazu, w kontekście współpracy z Trójmorzem, 
podkreślał natomiast Sergii Pereloma, prezes 
ukraińskiego operatora podziemnych magazy-
nów gazu Uktransgaz i jednocześnie wicepre-
zes Naftogazu. Polscy dyskutanci wskazywali, 
że perspektywicznym obszarem kooperacji 
z Ukrainą mogą być  działania na rzecz nowych 
technologii prowadzących do dekarbonizacji 
sektora gazu, co jest konieczne w świetle zało-
żeń „Europejskiego Zielonego Ładu”. To właśnie 
realizacja unijnej strategii neutralności klima-

tycznej będzie w najbliższych latach wywierać 
największy wpływ na branżę gazowniczą i funk-
cjonowanie rynków gazu w państwach Unii 
Europejskiej. To stwierdzenie właściwie nie bu-
dziło żadnych wątpliwości wśród uczestników 

konferencyjnych dyskusji. Pełnomocnik Rządu 
do spraw Strategicznej Infrastruktury Energe-
tycznej Piotr Naimski zaznaczył, że przeprowa-
dzenie transformacji energetycznej wymaga 
odpowiedzialnych decyzji ponieważ ich skutki 

Fot. arch. Studio4u
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będą odczuwalne przez kolejne dziesięciolecia. 
Trzeba zadbać o to aby transformacja energe-
tyczna nie stała się „czasem chaosu”. W trakcie 
kolejnych dyskusji i polemik wyłaniał się zarys 
obrazu polskiego modelu transformacji oparte-
go na zasadzie etapowości osiąganych zmian. 
Według Piotra Dziadzio, sekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Klimatu i Środowiska, dla gazu ozna-
cza to, że zyskuje status paliwa pomostowego, 
które w najbliższej dekadzie będzie zastępowało 
węgiel w  elektroenergetyce. Jednak pozostanie 
on nadal paliwem emisyjnym i nie należy spo-
dziewać się utrzymania dalszej akceptacji Ko-
misji Europejskiej dla jego obecności w gospo-
darce. Wyzwaniem dla całego sektora jest więc 
jego dekarbonizacja przede wszystkim poprzez 
wprowadzenie zielonych gazów. Najczęściej 
wymienianym przez uczestników dyskusji nie-
emisyjnym gazem był zielony wodór. To właśnie 
na nim będzie koncentrowała się uwaga bran-
ży w najbliższych latach oraz kierowane będą 
środki na inwestycje w technologie wodorowe. 
Pokonanie wszystkich barier na drodze zbudo-
wania gospodarki wodorowej będzie wymagało 
czasu jednak to właśnie zielony wodór będzie 
beneficjentem wsparcia regulacyjnego i finan-
sowego przygotowywanego przez Komisję Eu-
ropejską.

Reasumując z przebiegu obrad XXIV edycji 
Konferencji GAZTERM można wyciągnąć nastę-
pujące generalne wnioski:

• Istnieje duży potencjał współpracy po-
między państwami Trójmorza a Ukrainą 
w zakresie handlu transgranicznego 
gazem, wzmacniania bezpieczeństwa 
dostaw oraz wsparcia dla kontynuacji 
reformy ukraińskiego rynku gazu.

• Przedmiotem regionalnej współpracy 
w ramach Trójmorza powinno być wyko-

rzystania paliwa gazowego w procesie 
transformacji energetycznej oraz budowy 
technologii pozyskiwania zielonych gazów.

• W interesie Polski jest utrzymanie 
tranzytowej roli Ukrainy w przypadku 
transportu rosyjskiego gazu w kierunku 
zachodnim. Uruchomienie przesyłu gazu 
przez Nord Stream 2 przy jednoczesnym 
wygaszeniu transportu realizowanego 
przez system rurociągów Braterstwo, 
grozi zwiększeniem presji politycznej 
i militarnej Rosji na Ukrainę, a w konse-
kwencji destabilizacją tego państwa. 

• Polska już niedługo, bo w przyszłym 
roku będzie niezależna od rosyjskich 
dostaw gazu ziemnego. Bezpieczeństwo 
energetyczne kraju w tym aspekcie bę-
dzie więc zabezpieczone. 

• Uzyskanie odpowiedniego poziomu bez-
pieczeństwa dostaw gazu umożliwi Pol-
sce przeprowadzenie trudnego procesu 
transformacji energetycznej, w której 

gaz będzie odgrywał rolę paliwa przej-
ściowego. 

• Transformacja energetyczna wymaga czasu 
i etapowego podejścia do procesu zmian 
i osiągania kolejnych kamieni milowych. 

• W świetle aktualnej strategii klimatycz-
nej UE sektor gazowniczy będzie musiał 
sprostać zadaniu jakim jest dekarboniza-
cja i przejściu na czyste gazy, a w tym 
przede wszystkim na zielony wodór. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konfe-
rencji za aktywny udział w obradach. Partnerom 
i sponsorom dziękujemy za wsparcie, dzięki 
któremu możemy utrzymać wysoki poziom 
merytoryczny i organizacyjny wydarzenia. Już 
dziś zapraszamy Państwa do udziału w 25 Ju-
bileuszowej Konferencji Gazterm 2022, której 
termin już wkrótce przekażemy do Państwa 
wiadomości.

Organizatorzy 
24 Konferencji Gazterm 2021
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Na Politechnice Rzeszowskiej od-
była się dwudniowa konferencja (13-
14 września 2021 r.) „Bezpieczeństwo 
energetyczne – filary i perspektywa 
rozwoju”. Uczestnikami byli przed-
stawiciele administracji rządowej, 
samorządów, biznesu oraz naukowcy 
i analitycy zajmujący się sektorem 
energetycznym. 

Tegoroczna rzeszowska konferencja cieszy-
ła się bardzo dużym zainteresowaniem. Głos 
zabrało 190 prelegentów (w tym 20 posterow-
ców, prezentujących skrócone formy referatów). 
Warto zwrócić uwagę na ponad 20 uczestników 
z zagranicznych ośrodków akademickich i eks-
perckich, którzy przybyli osobiście lub łączyli się 
zdalnie ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Fin-
landii czy Szwajcarii.

– Mowa była głównie o transformacji ener-
getycznej, ujmowanej z różnych perspektyw – 
mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki 
Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i pre-
zes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego 
Łukasiewicza, pomysłodawca cyklu konferencji 
„Bezpieczeństwo energetyczne…”. – Na pewno 
zdominował nasze dyskusje wodór, pokazaliśmy 
jak gospodarka wodorowa się rozwija, gdzie 
Polska może szukać swoich źródeł przewag 
konkurencyjnych. Dużo mówiliśmy o roli gazu 
ziemnego jako paliwa „przejściowego” w trans-
formacji energetycznej. 

Ważne były też panele o zagrożeniach cy-
bernetycznych, i o tym jak wzmacniać bezpie-

czeństwo infrastruktury krytycznej zarówno na 
Bałtyku, jak i w ramach sieci przesyłowych. 

Ważną sprawą była kwestia atomu. Dr Piotr 
Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej 
infrastruktury krytycznej podczas przewodniego 
przemówienia konferencji podkreślił znaczenie 
energetyki jądrowej w procesie transformacji 
energetycznej w Polsce, która z jednej strony 
będzie wzmacniać nasze bezpieczeństwo ener-
getyczne, z drugiej pozwoli osiągnąć unijne cele 
klimatyczne. 

– Rewolucja energetyczna zarządzana po-
litycznie to rzecz niebezpieczna wymagająca re-
lacji pomiędzy tymi którzy decydują a tymi któ-

rych te decyzję dotyczą – mówił Piotr Naimski. 
– Odchodzenie Polski od węgla to nie decyzja 
rynkowa, a polityczna. 

Piotr Naimski dodał, że jako Polska jesteśmy 
na etapie, w którym za rok będziemy mogli po-
wiedzieć, że zróżnicowaliśmy strukturę dostaw 
energii do Polski i to w długiej perspektywie. 

Z kolei Theodor Garrish, Były Asystent Se-
kretarza w Biurze Spraw Międzynarodowych 
w Departamencie Energii USA (2018-2021), 
amerykański polityk i menedżer w prywatnych 
firmach energetycznych, jeden z dwóch te-
gorocznych laureatów Nagrody im. Ignacego 
Łukasiewicza (przyznawanej za wkład w budo-

VI Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – filary 
i perspektywa rozwoju” w Rzeszowie – podsumowanie
Dwa dni dyskusji o transformacji energetycznej, atomie, wodorze, OZE i cyberbezpieczeństwie

Fot. A. Surowiec

Fot. A. Surowiec



37
9(274)/2021

wrzesień

wanie bezpieczeństwa energetycznego Polski) 
podkreślił, że bez energetyki jądrowej będzie 
trudno ten cel osiągnąć. Niezbędne jest tworze-
nie innowacji. W jego opinii ważny jest postęp, 
także w obszarze zarządzania naszego sektora 
energetycznego. Stwierdził, iż nasz kraj jest na 
właściwej drodze do zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego. 

– Kluczem do osiągnięcia neutralności kli-
matycznej są innowacje, szczególnie z zakresu 
CCS, magazynowania energii, czy cyberbezpie-
czeństwa – dodał Theodor Garrish.  

Partnerem konferencji był po raz pierwszy 
Pion Dyplomacji Publicznej NATO. Prelegentami 
byli przedstawiciele Sojuszu Północnoatlantyckie-
go, np. jak David van Weel, zastępca sekretarza 
generalnego ds. nowych zagrożeń dla bezpie-
czeństwa, dr Bryan Wells, przewodniczący Rady 
Naukowo-Technologicznej czy Dominik P. Jankow-
ski ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy NATO. 

– To dla nas bardzo ważne, że udaje się 
zaprosić absolutnie najważniejsze ośrodki na-
ukowe na świecie i kluczowych ekspertów od 
bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, jak 
prof. Benjamim Schmitt z Harvardu czy profesor 
Frank Umbach z Uniwersytetu w Bonn – cieszy 
się dr hab. Mariusz Ruszel. 

Wśród przedstawicieli polskiej administracji 
byli wiceminister klimatu i środowiska Adam 
Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister spra-
wiedliwości dr hab. Marcin Warchoł czy dyrektor 
Departamentu Elektromobilności i Gospodarki 
Wodorowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Szymon Byliński. Było także kilku byłych 
członków rządu. Co ważne, na konferencję uda-
ło się także zaprosić nowo powołanego wicemi-
nistra aktywów państwowych Karola Rabendę. 

– Nie wyobrażaliśmy sobie, by nowy wicemi-
nister nie zabrał głosu na naszej konferencji, nie 
wyobrażali sobie tego sami też uczestnicy konfe-

rencji – mówi dr hab. Mariusz Ruszel. – Szybko 
skontaktowaliśmy się z panem Karolem Rabendą, 
który zgodził się wystąpić, za co bardzo dziękuje-
my. – To pokazuje, że potrafimy na stałe zagościć 
w kalendarzach spółek energetycznych i najważ-
niejszych osób z administracji publicznej, które 
zajmują się bezpieczeństwem energetycznym.

Podsumowanie paneli
Energetyka jądrowa 

Dr hab. Leszek  Jesień z Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych zabierając głos w panelu 
„Energetyka jądrowa elementem transformacji 
energetycznej”, zasygnalizował, że sieć przesy-
łowa będzie rozbudowywana w części północ-
no-zachodniej Polski, gdzie dużo energii pocho-
dzi z wiatru.  

– Za 20-30 lat polski system energetyczny 
będzie oparty o niestabilne źródła wytwarzania. 
Kluczowe pytanie jest o to, co go będzie stabili-

zować? – mówił dr hab. Leszek Jesień. – W przy-
szłości im więcej odnawialnych źródeł, tym więcej 
musimy ponieść kosztów, aby je zorganizować, 
przenieść energię dalej. Odchodzenie od węgla 
to kanibalizowanie stabilnej energetyki.

Eksperci z Polskich Sieci Elektroenergetycz-
nych (dr hab. Leszek Jesień i dr Artur Kopijkow-
ski-Gożuch) oraz Narodowego Centrum Badań 
Jądrowych (dr inż. Karol Wawrzyniak) przedsta-
wili porównanie kilku elementów możliwych do 
wdrożenia w polskim systemie energetycznym: 
porównali energetykę atomową, gaz i różne 
odnawialne źródła energii. Jak się okazuje, 
najniższe koszty osiągnięcia bezpieczeństwa 
energetycznego (stabilność pracy Krajowego 
Systemu Energetycznego) według badań NCBJ 
dla warunków klimatycznych w Polsce, to wy-
korzystanie energii jądrowej i gazu. Nieco wyż-
sze koszty dają technologie wiatrowe na lądzie 
i morzu z magazynami energii. 

Konieczność zapewnienia nowych źródeł 
wynika z odchodzenia od węgla. Tu pojawiają 
się koszty. Jednym z kosztów jest koszt infra-
struktury przesyłowej, a drugi to koszt bilanso-
wania systemu. 

Gorąca dyskusja o wodorze
W panelu pt. „Wodór – nowy wyścig”, 

moderowanym przez dr hab. Mariusza Rusze-
la, Szymon Byliński, dyrektor Departamentu 
Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej 
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska stwierdził, 
że Polska musi skupić się przede wszystkim na 
rozwoju technologii wytwarzania wodoru, a nie 
wyłącznie jego dystrybucji i wykorzystania. 
W jego opinii rozwój dolin wodorowych w Pol-
sce ma dać szanse na taki rozwój  

Podobnie wypowiadał się Dawid Cycoń, 
prezes ML System S.A. i drugi z laureatów Na-
grody im. Ignacego Łukasiewicza

Fot. A. Surowiec
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– Jako kraj powinniśmy budować własne 
kompetencje w rozwoju gospodarki wodorowej 
– stwierdził przedsiębiorca, którego firma zaan-
gażowana jest w prace nad rozwojem rozwią-
zań wodorowych. 

– Rynki węglowodorów (ropy naftowej, 
gazu ziemnego) oraz rynki węgla przestaną mieć 
znaczenie po 2050 roku – mówił z kolei Tomo-
ho Umeda, przewodniczący Komitetu Techno-
logii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej 
i członek zarządu Hydrogen Poland. – Musimy 
się do tej myśli przyzwyczaić, w kontekście de-
karbonizacji gospodarek krajów rozwiniętych. 

Paweł Turowski z Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego zaznaczył, że wodór odnawialny 
jest drogi ale będzie eliminował inne gatunki 
wodoru w przyszłości. 

– Kluczowym i najważniejszym odbiorcą 
wodoru, patrząc na dokumenty UE, będzie in-
frastruktura gazowa – dowodził Turowski. – 
Powinien on być odbierany przez sieci gazowe. 
Strategie unijne wskazują, że system gazowni-
czy będzie największym odbiorcą wodoru wy-
twarzanego z wykorzystaniem OZE. 

Członek zarządu województwa podkar-
packiego Anna Huk zapewniła, że samorząd 
województwa podkarpackiego jest otwarty na 
współpracę w zakresie wykorzystania wodoru 
szczególnie w transporcie. 

– Podpisaliśmy w maju listy intencyjne 
z sektorem przemysłowym i Politechniką Rze-
szowską w sprawie budowy Doliny Wodorowej 
– przypomniała Anna Huk.

Dyrektor Byliński przestrzegał, by nie kon-
centrować się na „kolorach” wodoru, na tym 
z jakich źródeł jest on wytwarzany, gdyż teraz 
ważniejsze jest budowanie źródeł wytwarzania 
wodoru niskoemisyjnego i możliwości jego dys-
trybucji i wykorzystywania w kraju. 

– Potrzebny jest pewien miks energetyczny 
paliw i źródeł energii do produkcji wodoru, bo 
same źródła OZE (PV i turbiny wiatrowe) nie 
dostarczą nam możliwości zapewnienia ciągło-
ści produkcji wodoru i zapewnienia konkuren-
cyjnych cen tego nośnika – mówił dr hab. inż. 
Jakub Kupecki, prof. IEn, kierownik Centrum 
Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki. 

Temat wzbudził polemiki między uczestni-
kami, m.in. Tomoho Umeda skrytykował nie-
które założenia dotyczące sposobu przesyłania 
wodoru. 

Pytanie z sali zgłosił poseł Paweł Poncyliusz, 
członek sejmowej Komisji Energetyki i były wice-
minister gospodarki.  

– Gdzie możemy szukać przewag technolo-
gicznych na rynku choćby europejskim w kon-
tekście gospodarki wodorowej? Czy polskie 
firmy technologiczne mogą dostarczyć takie 
technologie wodorowe? Czy będą to ogniwa 
paliwowe, elementy infrastruktury magazyno-
wania, przesyłania, a może elektrolizery? – pytał 
poseł Poncyljusz.

W odpowiedzi Anna Huk przypomniała, że 
zostały uruchomione programy dofinansowu-
jące projekty B+R przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. Około 380 mln zł przeznaczo-

no na projekty z zakresu energetyki wiatrowej, 
technologii wodorowych, magazynów energii 
i mikrosieci energetycznych i cieplnych. 

– Klaster wodorowy na Podkarpaciu będzie 
partycypował w tym programie wsparcia – za-
deklarowała członek zarządu województwa.

Prof. Jarosław Sęp, prorektor Politechniki 
Rzeszowskiej ds. współpracy z otoczeniem, 
zapewnił, że w Polsce dysponujemy kadrą inży-
nieryjną i zapleczem badawczo-rozwojowym, 
która może podjąć rywalizację na globalnym 
rynku technologii wodorowych, ale powinni-
śmy także rozważyć mądry zakup gotowych 
technologii i know-how, by w taki sposób bu-
dować swoje przewagi konkurencyjne w wodo-
rowym wyścigu. 

– Szczególnie ważne technologie, to 
ogniwa paliwowe i elektrolizery i to może 
tu powinniśmy szukać swoich przewag kon-
kurencyjnych na rynku. Analiza potencjału 
energetyki wodorowej w kontekście rozwoju 
gospodarczego kraju jest zawarta w Strategii 
wodorowej, która lada dzień zostanie upu-
bliczniona – mówi Szymon Byliński z Minister-
stwa Klimatu i Środowiska.

Wiatr od morza
Podczas panelu „Morska energetyka wia-

trowa – szanse, wyzwania i zagrożenia” przed-
stawiciel Polenergii Maciej Stryjecki zastrzegał, 
że firmy inwestujące w morskie wiatraki muszą 
mieć dostęp do więcej niż jednego portu insta-
lacyjnego. 
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– Nawet jeśli zbudujemy go w Gdyni, to nie 
wszyscy się tam nie zmieszczą – argumentował 
Maciej Stryjecki. – Państwo ma prawo prowa-
dzić taką politykę regulacyjną jaką uważa za 
stosowną i poprzez nią wspierać publicznych 
wytwórców. Taka jest specyfika sektora morskiej 
energetyki wiatrowej. Przy realizacji swoich pro-
jektów Polenergia będzie ściśle współpracować 
z rządem i ze spółkami skarbu.

Wiceminister skarbu państwa, Karol Raben-
da, w swoim wystąpieniu zapewnił, że rządowe 
plany dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej 
są aktualne i będą kontynuowane. 

Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Sto-
warzyszenia Energetyki Wiatrowej wyjaśnił, że 
umowa sektorowa rządu z branżą offshore to 
40 stron poświęconych konkretnym rozwiąza-
niom i działaniom, mającym umożliwić Polsce 
szybki rozwój sektora morskiej energetyki wia-
trowej, ale też budowę dla niego krajowego 
łańcucha dostaw. 

– Dzięki współpracy z inwestorami zagra-
nicznymi PGE, Orlen, czy Polenergia zdobędą 
doświadczenie, dzięki któremu za kilka lat będą 
mogły angażować się w projekty morskich farm 
nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach – 
wyraził nadzieję Janusz Gajowiecki. 

Droga do transformacji
Podczas panelu „Transformacja energe-

tyczna Polski” ekspert Światowego Forum Eko-
nomicznego w Davos, Maciej Kołaczkowski, 
zwrócił uwagę na trzy megatrendy: zarządzanie 
śladem węglowym, przyszłość konsumpcji oraz 
przyszłość produkcji przemysłowej (biznesu). 

– Trajektoria transformacji przez najbliższą 
dekadę jest jasna w zakresie pierwszego mega-
trendu. Konsumenci będą centralnym elemen-
tem transformacji – wyjaśniał Maciej Kołaczkow-
ski. – Emisja w 80% jest u odbiorcy końcowego, 
który korzysta z paliw węglowodorowych (paliw 
ropopochodnych, gazu ziemnego). Pozostałe 
20% to wytwarzanie i dystrybucja tych paliw. 

Trzeci megatrend, to niskoemisyjna produkcja 
i usługi, które są wytwarzane z wykorzystaniem 
czystych źródeł paliw i energii.

Prof. Piotr Moncarz z Uniwesytetu Stanfor-
da w Stanach Zjednoczonych zwrócił uwagę, 
że transformacja energetyczna nie odbędzie się 
bez współpracy gospodarki komercyjnej i rządu. 
Rząd musi stymulować biznes do zmian i ko-
niecznych działań. 

– Polska musi skoncentrować się na ba-
daniach, które wprowadzą do gospodarki 
„top technologie”, które zapewnią nam roz-
wój – przekonywał prof. Moncarz. – To może 
dokonać się tylko przez wsparcie rządu do roz-
woju projektów wdrożeniowych. Drugie ważne 
uwarunkowanie rozwoju, to rozbudowa sieci 
dla rozproszonych źródeł wytwarzania czystej, 
odnawialnej energii.

Dr Paweł Pikus, dyrektor Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska zaznaczył, że musimy podejmować 
dzisiaj decyzje inwestycyjne w oparciu o dane, 
które posiadamy dzisiaj; o technologie, które są 
dostępne dzisiaj. 

– Musimy dzisiaj podejmować decyzję 
o kształcie systemu energetycznego za 20 lat. 
Plany opierania go o technologie, które nie są 
jeszcze wdrożone (np. wodorowe) są przeja-
wem optymizmu, a nie realizmu – tonował 
dr Paweł Pikus. – Kluczowe jest utrzymanie 
stabilnych rezerw mocy w systemie. Musimy 
wykorzystywać mix różnych technologii aby to 
zapewnić.

Arkadiusz Krakowiak dyrektor Departamen-
tu Monitorowania Rynku w Urzędzie Regulacji 
Energetyki stwierdził, że „to nie jest czas abyśmy 
całkowicie rezygnowali z zatwierdzania taryf”. 

– Uwolnienie cen możliwe jest w taryfach 
G, gdy zabezpieczymy odbiorców wrażliwych 
i zwiększy się aktywność sprzedawców ener-
gii elektrycznej dla odbiorców końcowych 
w tym segmencie rynku – uważa Arkadiusz 
Krakowiak. 

Dr inż. Magdalena Król z KGHM CUPRUM 
przypomniała, że w tej chwili KGHM ma 22% 
energii z własnych źródeł, dlatego w planach 
jest rozbudowa nowych źródeł. 

– Proces wydobywczy jest związany z zapo-
trzebowaniem na energię, która musi być zabez-
pieczona pod względem ciągłości wytwarzania 
– mówi dr inż. Magdalena Król. – Przyglądamy 
się małym reaktorom jądrowym. Chcemy obni-
żyć ślad węglowy pozyskiwanej miedzi, która 
jest ważnym składnikiem rozwoju światowych 
gospodarek.

Dr Marcin Sienkiewicz zwrócił uwagę, że 
jednym z elementów transformacji energetycz-
nej Polski będzie pomostowa rola gazu ziemne-
go, co z punktu widzenia TGE jest interesujące 
biznesowo.

– Zakładamy, że będziemy rosnąć wraz 
z tym rynkiem – ocenia dr Sienkiewicz. – Trud-
no powiedzieć dzisiaj czy powstanie rynek dla 
czystego wodoru, czy też będzie to mieszanka 
gazów. Jesteśmy przygotowani zarówno na jed-
no, jak i drugie rozwiązanie.

Wiceprezes PGE Dystrybucja, Jan Frania, za-
uważył, że zmienia się charakter wytwórcy, bo 
„staje się bardziej rozproszony, a odbiorca staje 
się prosumentem”. 

– Pojawiła się cicha nadzieja wśród prosu-
mentów, że będą oni wytwórcami „na sieć” przej-
mując niejako rolę wytwórców energii w systemie 
elektroenergetycznym – mówił Jan Frania. – Wy-
tworzona energia o niskim napięciu nie powinna 
przechodzić na wyższy poziom napięcia, szczegól-
nie że ma ona charakter pikowy. Rozwiązaniem są 
małe magazyny u prosumentów.

Dr hab. inż. Piotr Janusz z Polskiej Spółki 
Gazowniczej ocenił, że sektor gazowy będzie 
miał bardzo istotne znaczenie w transformacji 
elektroenergetyki. Chodzi tu o jednostki jądro-
we w połączeniu z gazem ziemnym w scena-
riuszach koszyków technologicznych wcześniej 
cytowanych prognoz NCBJ. 

– Drugi aspekt wyzwań dla sektora gazo-
wego, to rozbudowa sieci dystrybucyjnych na 
obszary z problemem niskiej emisji, czyli smo-
giem – mówił przedstawiciel PSG. – Trzeci ob-
szar wyzwań dla operatora PSG, to zazielenienie 
gazu ziemnego i dostosowanie infrastruktury 
u odbiorców końcowych.

Zagrożenia w cyberprzestrzeni 
Mateusz Radecki, wiceprezes PERN, zazna-

czył w panelu „Zagrożenia w cyberprzestrzeni 
– bezpieczeństwo przemysłowe – bezpieczeń-
stwo energetyczne”, że jego firma ma świa-
domość możliwości ataków i prowadzi ciągłe 
szkolenia zespołów, testuje posiadane systemy 
zabezpieczeń, aby mieć świadomość zagrożeń 
zewnętrznych. Po wykryciu potencjalnego ataku 
lub sytuacji niebezpiecznej jest to pokazywane 
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pracownikom, aby lepiej rozumieli zagrożenia.
Mateusz Horubała, dyrektor 4Prime IT Secu-

rity, parafrazując wizję Michaela Assante (przed-
wcześnie zmarłego wybitnego amerykańskiego 
eksperta ds. cyberbezpieczeństwa), stwierdził, 
że brak energii elektrycznej może doprowa-
dzić w Europie w krótkim czasie do anarchii. 
W jego ocenie ataki cybernetyczne na centra 
dystrybucji energii elektrycznej, dokonywane 
poprzez skopiowanie software’u do zarządza-
nia energią, były testowaniem jak na poligonie 
możliwości cyberataku na infrastrukturę elektro-
energetyczną. 

Wiceminister sprawiedliwości dr hab. Mar-
cin Warchoł, zwrócił uwagę, że jego resort 
przygotowuje przepisy, które mają uniemoż-
liwiać ataki, a jeśli do nich dojdzie, to wypra-
cowywać takie mechanizmy, które pozwolą 
ścigać sprawców.

– Tworzona jest specjalna komórka działa-
nia operacyjnego, która ma liczyć 1800 etatów 
oraz specjalny fundusz na jej działanie – dodał 
wiceminister Warchoł. – Część przepisów do 
walki z cybezprzestępczością została przygoto-
wana i wprowadzona już w czerwcu tego roku. 

Konkurs dla samorządów
Oczywiście za rok odbędzie się kolejna, 

VII edycja wydarzenia. Prace rozpoczną się od 
października. Tak, jak w tym roku, będzie ona 
połączona z konkursem dla jednostek samorzą-
du terytorialnego na najbardziej innowacyjny 
energetycznie samorząd. 

– My do tej pory na naszych konferencjach 
rozmawialiśmy na poziomie meta, na poziomie 
strategicznym, tymczasem transformacja musi 
być budowana oddolnie – mówi dr hab. Ma-
riusz Ruszel. – Nawet jeżeli mamy dokument 
„Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” 
(PEP 2040 – przyp. red.), to jest rządowa stra-
tegia. Trzeba stworzyć harmonogram działań 
na poziomie lokalnym pokazywać informacje 
o tym, jak miasta i gminy mogą być współod-

powiedzialne, jaki może być ich wkład, by tę 
strategię zrealizować.

Laureatem nagrody głównej w tym roku 
została gmina Przywidz (województwo pomor-
skie). Kolejne miejsca zajęły: Potęgowo (woje-
wództwo pomorskie) oraz Sopot (województwo 
pomorskie). 

Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia 
w poszczególnych obszarach: 
• Inwestor Roku – Potęgowo (województwo 

pomorskie)
• Innowator Roku – Rzeszów (województwo 

podkarpackie)
• Propagator Wiedzy o Energii Roku – Lubar-

tów (województwo lubelskie)
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