




1
11(175)/2012

listopad

Piotr Dziadzio
Redaktor naczelny

Szanowni Czytelnicy
W szybkim tempie zbliża się koniec roku, 

na  karku  już  listopad  i  grudzień.  Na  przeło-
mie tych miesięcy rozpoczynają się tradycyjne 
spotkania  barbórkowe,  spotkania  naftowców 
i gazowników przy wspólnym kuflu piwa. Pa-
nie  zaś  spotykają  się  na  zabawach  zwanych 
„babskimi combrami”. Z tej okazji właśnie, za-
nim rozpocznę przegląd tego wydania WNiG, 
złożę Wszystkim, całej naszej branży udanego 
świętowania  oraz  wszystkiego  najlepszego, 
odsyłając do życzeń na pasek obok.
Wracając jednak do przeglądu tego nume-

ru chcę Was zainteresować przede wszystkim 
techniczną stroną wydania, a więc rozdziałem, 
gdzie  publikujemy  recenzowane  artykuły  na-
ukowo-techniczne.  Pierwszy  z  nich  pt.  „Per-
spektywy  wykorzystania  skroplonego  gazu 
ziemnego LNG w Polsce”, którego autorami są: 
Marek Rudkowski  i Zbigniew A. Tałach z  jed-
nej  strony  przybliżają  w  sposób  syntetyczny 
cechy  LNG,  którego magazyn  budowany  jest 
obecnie w Świnoujściu, z drugiej zaś pokazują 
jego  zastosowanie  oraz  zwracają  uwagę  na 
dość poważne braki  inwestycyjne w  zakresie 
praktycznego wykorzystania LNG. Brak jest lo-
kalnych stacji regazyfikacji LNG, infrastruktury 
stacji tankowania pojazdów samochodowych, 
skroplonym  gazem  ziemnym,  a  także  infra-
struktury dystrybucji  LNG w obszarach kraju, 
gdzie  dotychczas  nie  wykorzystywano  gazu 
ziemnego. Pokazują  również  inne możliwości 
wykorzystania  skroplonego  gazu  ziemnego 
w przemyśle i gospodarce.
Drugim artykułem pt. „Podstawy modelo-

wania zabiegów stymulacji otworów z zasto-
sowaniem paliw stałych” autorstwa Antoniego 
Frodymy,  Łukasza Habera  i  Edwarda Godzika 
jest,  można  by  rzec  obecnie  „topowym”  te-
matem wiążącym  się  z  rozwojem  technologii 
szczelinowania  górotworu,  w  poszukiwaniu 
węglowodorów pochodzących  ze  skał  łupko-
wych,  czy piaskowcowych oraz o minimalnej 

lub braku przepuszczalności. Autorzy pokazu-
ją  i  uzasadniają  stosowanie  innych,  możliwe 
że w wielu przypadkach bardziej efektywnych 
metod stymulacji złożowej zastępujących  tra-
dycyjne  szczelinowanie  hydrauliczne.  Sądzę, 
że  temat  ten  powinien  być  znacznie  szerzej 
dyskutowany,  szczególnie  w  sytuacji  obaw 
społecznych  o  ekologiczny  charakter  metod 
hydraulicznych  i  kosztów  związanych  z  tymi 
pracami.
W  tym  rozdziale,  również  krótki  artykuł 

o wyprawie  Koła Naukowego geologów AGH 
do Azerbejdzanu,  którego celem  jest  zarówno 
przybliżenie działalności studenckiej – przyszłej 
kadry  inżynieryjnej  –  ich  zainteresowań,  ale 
również  przybliżenie  jednego  z  najstarszych 
regionów świata, gdzie rozpoczęła się eksplo-
atacja  ropy  naftowej  i  gazu  ziemnego,  z  jego 
bogactwem historycznym oraz kulturowym.
Kolejno  w  rozdziale  „Wieści  z  polskich 

firm”, a w zasadzie z Oddziału PGNiG w Zie-
lonej Górze prezentujemy kilka interesujących 
zagadnień,  począwszy  od  tych  związanych 
z  eksploatacją  gazociągów  i  problemów 
związanych  z  ich  odsłanianiem  się  w  wyni-
ku  współczesnych  procesów  geologicznych, 
poprzez  informacje o aspektach  technicznych 
związanych  ze  sterowaniem  i  automatyzacją 
współczesnych  kopalń  ropy  naftowej  i  gazu 
ziemnego na jednym z przykładów tj. kopalni 
Lubiatów, po  informację o  rozpoczęciu  zatła-
czania gazu do złoża Wierzchowice. Na krótką 
refleksję zasługuje również informacja o złożu 
ropy naftowej Kamień Pomorski  i o okrągłym 
jubileuszu 40-lecia odkrycia. Gratuluję wszyst-
kim  pracownikom  i  życzę  kolejnych  efektyw-
nych lat eksploatacji. 
Następny rozdział to zbiór, krótkich bran-

żowych informacji zarówno krajowych jak i za-
granicznych,  jakie miały miejsce od poprzed-
niego  wydania  „Wiadomości...”,  gdzie  warto 
zwrócić  uwagę  na  informację  o  zakończeniu 
wiercenia  otworu  Kutno-1,  jednego  z  najcie-
kawszych  projektów  ostatnich  lat  w  Polsce. 
Niestety  o  negatywnym  rezultacie,  ale  uzy-
skana  informacja  geologiczna,  można  rzec  - 
jest  bezcenna,  szczególnie  patrząc  na  dalsze 
ewentualne prace w  tym regionie  i na  takich 
głębokościach.
Dalej przechodzimy już do Biuletynu Infor-

macyjnego Zarządu Głównego SITPNiG, w któ-
rym  opublikowany  jest  ukonstytuowany  skład 
Zarządu nowej kadencji oraz składy wszystkich 
rad i komitetów działających przy ZG. 
Ostatnie  strony  tego  wydania  „Wiado-

mości...”  zajmują  informacje  o  działalności 
Oddziałów w Sanoku i Warszawie II oraz rela-
cje z dwóch ciekawych konferencji: K&L Gates 

Druga  Doroczna  Konferencja  “Nafta  i  Gaz” 
–  GAZ  ŁUPKOWY  2012  Zagadnienia  praw-
ne,  środowiskowe,  regulacyjne  i  finansowe 
związane  z  poszukiwaniem  i  produkcją  gazu 
łupkowego w Europie Środkowo-Wschodniej,  
i  „Początki  i  rozwój  przemysłu  gazownicze-
go  w  Polsce”.  Szczególnie  w  sprawozdaniu 
z  tej  ostatniej  znaleźć  można  szereg  bardzo 
ciekawych  informacji odnoszących się do po-
czątków  przemysłu  gazowniczego  w  Polsce 
i myślę,  że wielu  z  naszych Czytelników  tym 
materiałem się zainteresuje. 

Życzę interesującej lektury.

Z  okazji  zbliżającego  się  święta 
Świętej  Barbary,  w  imieniu  redakcji 
„Wiadomości  Naftowych  i  Gazow-
niczych”  składam  wszystkim  naszym 
Czytelnikom  i  Pracownikom  branż 
naftowej,  gazowniczej  i  rafineryjnej 
życzenia  zdrowia,  szczęścia  oraz  po-
myślności  w  życiu  osobistym  i  zawo-
dowym. 

Z górniczym pozdrowieniem 
Redakcja WNiG
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Perspektywy wykorzystania skroplonego 
gazu ziemnego LNG w Polsce

Marek Rudkowski Zbigniew A. Tałach

Abstract
Liquefied  natural  gas  (LNG),  physicoche-

mical  properties  as  a  cryogenic  liquid.  The 
technical  problems  of  natural  gas  liquefaction 
–  installation,  detailed  requirements,  methods 
of condensation. Storage and transport of LNG. 
LNG  regasification.  Schematic  distribution  of 
LNG. The possibilities of using liquefied natural 
gas in Poland.

Wstęp
Jedną  z  alternatyw  dywersyfikacji  dostaw 

gazu  ziemnego  w  warunkach  polskich    jest 
dostarczanie  skroplonego  gazu  ziemnego  LNG 
(Liquid Natural Gas) drogą morską z innych kra-
jów, głównie z krajów Zatoki Perskiej, a następ-
nie jego regazyfikacja w celu zasilania krajowe-
go systemu gazowniczego.
Obecnie  zaawansowane  są prace nad bu-

dową  gazoportu w  Świnoujściu,  co w  najbliż-
szym czasie umożliwi  zakup skroplonego gazu 
ziemnego na rynkach światowych dla krajowe-
go systemu gazowniczego zwłaszcza, że  jedna 
czwarta gazu ziemnego, którym handluje się na 
skalę  światową,  jest  transportowana  właśnie 
w stanie ciekłym (LNG) drogą morską. Nowy ter-
minal gazoportu pozwoli na odbiór około 5 mld 
m³ gazu ziemnego rocznie, co zapewni pokrycie 
30 % zapotrzebowania na gaz ziemny wysoko-
metanowy w Polsce.
Projekt  budowy  gazoportu  w  Świnoujściu 

został pozytywnie oceniony przez Unię Europej-
ską jako projekt uniezależnienia energetycznego 
krajów członkowskich UE. 
Budowa  gazoportu  umożliwi  duże  dosta-

wy gazu ziemnego do Polski  już w 2014 roku, 
co  spowoduje  powstanie  szeregu  problemów 
technicznych,  logistycznych  i  inwestycyjnych. 
W  związku  z  tym  należy  podjąć  pilnie  szereg 
działań w zakresie praktycznego wykorzystania 
LNG w formie budowy  lokalnych stacji  regazy-
fikacji  LNG,  wykorzystania  skroplonego  gazu 
ziemnego w  przemyśle,  budowy  infrastruktury 

stacji  tankowania  pojazdów  samochodowych 
skroplonym  gazem  ziemnym,  a  także  rozbu-
dowę  infrastruktury  dystrybucji  LNG  w  takich 
obszarach kraju, gdzie dotychczas nie wykorzy-
stywano gazu ziemnego.
Dotychczas  dokonano  już  analizy  porów-

nawczej  standardów  i  wymagań  dla  instalacji 
LNG na podstawie przepisów prawnych i norm 
przedmiotowych  obowiązujących w  takich  kra-
jach  jak  Stany  Zjednoczone  Ameryki  Północnej 
– USA, Kanada, Australia; w krajach tych skro-
plony gaz ziemny LNG wykorzystywany  jest od 
wielu  dziesiątków  lat.  Celem  tych  analiz  jest 
opracowanie polskich przepisów prawnych i wy-
tycznych  dotyczących  bezpiecznej  eksploatacji 
instalacji LNG jako instalacji kriogenicznych. 
Instalacje kriogeniczne LNG stawiają wyso-

kie  wymagania  materiałowe  i  eksploatacyjne. 
W  instalacjach  LNG  stosuje  się  specjalistyczną 
niskotemperaturową  armaturę  oraz  materiał 
o  sprawdzonej  udarności  w  ujemnej  tempe-

raturze  jego  zastosowania.  Stawiane  są  także 
wysokie  wymagania  dotyczące  materiałów 
izolacyjnych instalacji LNG, gdzie stosuje się je-
dynie izolacje próżniowe lub izolacje perlitowe, 
a przechowywanie LNG odbywa się w specjal-
nych  zbiornikach  kriogenicznych.  Do  instalacji 
skroplonego gazu ziemnego należy opracować 
krajowe  specjalistyczne  przepisy  zapewniające 
maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji, gdyż 
dotychczas problem ten nie był objęty szczegó-
łową  regulacją  prawną  w  powszechnym  zna-
czeniu.

Skroplony gaz ziemny - właściwości
LNG (z ang. Liquefied Natural Gas) jest skro-

plonym gazem ziemnym występującym w tem-
peraturze  poniżej  -162  °C  (temperatura  wrze-
nia przy ciśnieniu atmosferycznym) i jest cieczą 
kriogeniczną składającą się głównie z czystego 
metanu. 
LNG  jest  cieczą  bezbarwną,  bezwonną 

i  nietoksyczną,  przechowywaną  i  transporto-
waną w bardzo niskich  temperaturach pod  ci-
śnieniem  atmosferycznym  lub  niewielkim  nad-
ciśnieniem  2-3  bar,  w  specjalnych  zbiornikach 
kriogenicznych.
Gaz  ziemny  skroplony  składa  się  głównie 

z czystego metanu i małej ilości etanu, zawiera 
także niewielkie ilości cięższych węglowodorów. 
W LNG w  fazie  ciekłej mogą być  również  roz-
puszczone  niewielkie  ilości  azotu,  który  często 
występuje w gazie ziemnym. Ze względu na to, 
że LNG występuje w niskiej temperaturze i po-
biera ciepło z otoczenia, jest on przechowywany 
w izolowanych zbiornikach kriogenicznych. Pod-
czas skraplania gazu ziemnego objętość reduku-
je się 630  razy, dzięki czemu „gęstość energii” 

Lp. Właściwość Wartość
1. Masa cząsteczkowa 16,4 u*

2. Barwa, zapach bezbarwny, bezwonny
3. Temperatura wrzenia (1013 hPa) - 169,5°C
4. Gęstość cieczy (-169,5 °C) 450,36 kg/m3

5. Ciepło spalania 39,26 MJ/m3

6. Wartość opałowa 35,40 MJ/m3

7. Liczba oktanowa 130
* u – unit jest jednostką masy atomowej i cząsteczkowej związków chemicznych, dawniej jednostką masy atomowej i cząstecz-
kowej było j.m.a – jednostka masy atomowej.

Tabela 1. Podstawowe właściwości skroplonego gazu ziemnego.

Rys 1. Charakterystyczne punkty wrzenia cieczy kriogenicznych [opracowanie autorskie]
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znacznie  wzrasta,  co  jest  zjawiskiem  bardzo 
korzystnym  przy  dystrybucji  i  transporcie  LNG. 
Z 1 m3 LNG można uzyskać ponad 600 m3 gazu 
możliwego do przesyłu w sieci dystrybucyjnej.
W  tabeli  1.  przedstawiono  właściwości 

skroplonego gazu ziemnego LNG.
LNG  jest  to  bardzo  dobry  nośnik  energii, 

który  może  być  wykorzystany  w wielu  obsza-
rach przemysłu, gospodarki komunalnej, a tak-
że ze względu na wysoką liczbę oktanową 130 
oraz duży stopień czystości może być wykorzy-
stywany  jako  paliwo  silnikowe  w  transporcie 
samochodowym.
Zarówno zbiorniki  jak i  instalacje LNG mu-

szą  spełniać  warunki  urządzeń  kriogenicznych 
w zakresie procesów, urządzeń, zbiorników i in-
stalacji używanych do produkcji i przechowywa-
nia oraz dystrybucji LNG. 
Na  rysunku 1  przedstawiono wykres  tem-

peratur z punktami wrzenia dla poszczególnych 
cieczy  kriogenicznych  powszechnie  stosowa-
nych w technice i technologiach niskotempera-
turowych.
Duży stosunek objętości gazu do objętości 

cieczy  (630:1)  sprawia,  że  przechowywanie 
gazu w stanie ciekłym jest efektywne. Stan cie-
kły metanu umożliwia jego transport metodami 
alternatywnymi takimi jak transport kołowy lub 
kolejowy  szczególnie  tam,  gdzie  użycie  kon-
wencjonalnych  gazociągów  nie  jest  możliwe. 
Umożliwia również dostarczanie LNG do małych 
instalacji  regazyfikacyjnych  zasilających  lokalne 
gazociągi dla celów komunalnych, a także prze-
mysłowych.

Techniczne problemy skraplania 
gazu ziemnego
Instalacje skraplania gaz ziemnego
Przygotowanie gazu ziemnego do skrapla-

nia  polega  na  usunięciu  zanieczyszczeń,  które 
mogą mieć wpływ na   bezpieczeństwo    insta-
lacji  LNG.  Zanieczyszczeniami  tymi  są:  woda, 
dwutlenek węgla, związki siarki, pył, oleje sma-
rowe,  ciężkie  węglowodory,  takie  jak  heksan 
i  benzen oraz  rtęć  i  jej  związki.  Zanieczyszcze-
nia  te  usuwa  się  najczęściej metodą  ekstrakcji 
w  bardzo  niskich  temperaturach,  za  pomocą 
sit  molekularnych  i  innych  materiałów  adsor-
bujących.  Oczyszczanie  gazu  ziemnego  przed 
skropleniem  jest  bardzo  ważnym  procesem, 
gdyż  zanieczyszczenia mogą  zatykać  rurociągi, 
blokować zawory, uszkadzać wymienniki ciepła 
lub powodować korozję instalacji LNG. Schemat 
instalacji do oczyszczania gazu ziemnego poka-
zano na rysunku 2.
Adsorpcja  odbywa  się  najczęściej  na    si-

tach  molekularnych,  aktywnym  aluminium  lub 
aktywnym  węglu.  Do  płynnych  absorbentów 
należy monoetanoloamina, glikol trójetylenowy 

i mrożony metanol. Metody mrożenia obejmu-
ją  również usuwanie ciał stałych po skropleniu 
metanu. W instalacjach oczyszczania i przygoto-
wywania gazu znajdują się takie urządzenia jak  
filtry,  separatory  cieczy  i  gazu oraz eliminatory 
mgły,  urządzenia  mechaniczne  takie  jak  pom-
py  i  zawory  oraz  zbiorniki  ciśnieniowe,  wieże 
i  urządzenia  do wymiany  ciepła  oraz wymien-
niki ciepła.
Amerykańska  norma  AGA  X01084  “Prze-

wodnik  konserwacji  profilaktycznej  LNG  (skro-
plonego  gazu  ziemnego)”,  wydanie  1984, 
zawiera  szczegółowe  wymagania  dotyczące 
oczyszczania  i  przygotowywania gazu  ziemne-
go do skroplenia. 
Istnieją  zasadniczo dwie metody  skraplania 

gazu ziemnego w celu uzyskania temperatur krio-
genicznych: cykl kaskadowy i cykl rozprężania. 
Cykl  kaskadowy  przesyła  ciepło  ze  skra-

planego  gazu  ziemnego  za  pomocą  kilku 
jednoskładnikowych  czynników  chłodniczych 
(kaskada  prosta)  lub  mieszanki  czynników 
chłodniczych  (mieszany  czynnik  chłodniczy)  do 
radiatora takiego jak powietrze lub woda.
Cykl  rozprężania  wykonuje  bezpośrednie 

chłodzenie  skraplanego  gazu  ziemnego,  gdy 
maleje  ciśnienie  w  oddzielonym  strumieniu 
gazu w rozprężarce wykonującej pracę. 
Na rysunku 3. przedstawiono schemat ka-

skadowego skraplania gazu ziemnego.

Magazynowanie i transport LNG
Magazynowanie LNG
Podstawowym zagadnieniem w dystrybucji 

skroplonego  gazu  ziemnego  jest  problem ma-
gazynowania LNG jako cieczy kriogenicznej. To 
powoduje,  że  stawia  się  wysokie  wymagania 
dotyczące  magazynowania  skroplonego  gazu 
ziemnego z uwagi na bardzo niskie temperatury 
(-162 °C) magazynowania LNG. 
Skroplony gaz ziemny LNG magazynowany 

jest w  zbiornikach  o  specjalnej  konstrukcji,  ta-
kich jak:
–  zbiorniki  metalowe  z  podwójnymi  ścia-
nami,

–  zbiorniki  betonowe  z  podwójnymi  ścia-
nami,

–  zbiorniki z płaszczem próżniowym,
–  zbiorniki z płaszczem z płukaniem gazem 
obojętnym.

Największe  ilości  LNG  są  magazynowa-
ne w  zbiornikach betonowych  z  podwójnymi 
ścianami.  Schemat  zbiornika  betonowego 
z  podwójnymi  ścianami  wraz  z  obwałowa-
niem obszaru retencyjnego przedstawiono na 
rysunku 4. 
Każdy  zbiornik  betonowy  powinien  być 

zabezpieczony przez odpowiednio dobrany 
obszar retencyjny na wypadek awarii zbiornika. 
W warunkach polskich budowany jest gazoport 

Rys 2. Schemat instalacji do oczyszczania gazu ziemnego przed skraplaniem [norma NFPA ® 59A:2008]

Rys 3. Schemat kaskadowego skraplania gazu ziemnego [opracowanie autorskie]
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w  Świnoujściu,  w  którym  przewiduje  się  ma-
gazynowanie  LNG  w  zbiornikach  betonowych 
o dużej pojemności. Na zdjęciu przedstawiono 
budowę  betonowych  zbiorników  do  magazy-
nowania LNG w Gazoporcie Świnoujście. Budo-
wane magazyny LNG w Gazoporcie Świnoujście 
będą bazą do zaopatrzenia krajowych instalacji 
i sieci przesyłowych w gaz ziemny wysokometa-
nowy o dużej wydajności.
Dla  potrzeb  mniejszych  instalacji  magazy-

nowania  LNG  stosuje  się  zbiorniki  metalowe 
z podwójnymi  ścianami, wypełnionymi najczę-
ściej  perlitem.  Na  rysunku  6.  przedstawiono 
schemat stacji magazynowania LNG w zbiorni-
kach metalowych wraz z podanymi odległościa-
mi bezpieczeństwa dla zbiorników o różnej po-
jemności, zgodnie z wymaganiami australijskiej 
normy  Australian  StandardTM  AS  3961-2005 
“The storage and handling of  liquefied natural 
gas” 2005.
Istnieje możliwość budowy małych zbiorni-

ków  dla  lokalnego wykorzystania  skroplonego 
gazu ziemnego, szczególnie  na terenach gdzie 
brak jest infrastruktury dystrybucji gazu wspólną 
siecią.  Takie  rozwiązanie  jest  perspektywą  ga-
zyfikacji małych miast  i  osiedli  na  terenie  całej 
Polski.
Instalacje zbiornikowe LNG mogą powodo-

wać pewne zagrożenie i dlatego dla zapewnie-
nia  bezpieczeństwa  powinny  być  poddawane 
okresowym  kontrolom  zgodnie  z  przyjętymi 
procedurami.  W  czasie  kontroli  i  przeglądów 
należy sprawdzać osprzęt oraz dodatkowe wy-
posażenie  zbiorników  takie  jak  zawory, mano-
metry, przyrządy kontrolne itp. Zalecane terminy 
i zakres przeglądów zbiorników LNG podane są 
w  amerykańskiej  normie  AGA  X01084  Ameri-
can  Gas  Association  Operating  Section  Report 
“LNG Preventive Maintenance Guide”. Niemniej 
jednak,  każdy  operator  lub  użytkownik  insta-
lacji  zbiornikowych  LNG  powinien,  niezależnie 
od wytycznych zawartych w normach, opraco-
wać  dodatkowe  wymagania  dla  przeglądów 
z uwzględnieniem specyfiki danej instalacji oraz 
przepisów bezpieczeństwa i przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Ponadto, dla każdej instala-
cji  skroplonego  gazu  ziemnego,  powinna  być 
opracowana analiza oceny  ryzyka. Analiza po-
winna brać pod uwagę między innymi następu-
jące elementy:
–  Maksymalny zakładany wyciek, w opar-
ciu o 10-minutowy okres czasu wycieku 
dla każdego uszkodzenia urządzenia.

–  Rozproszenie  pary  z maksymalnego  za-
kładanego wycieku LNG.

–  Poziomy  promieniowania  cieplnego  bę-
dące wynikiem zapłonu wycieku LNG.

–  i inne ważne elementy dotyczące bezpie-
czeństwa.

Transport LNG
Do przewozu  skroplonego gazu  ziemnego 

wymagane  są  specjalne  środki  transportu.  Do 
masowego transportu LNG  używa się tankow-
ców  o  specjalnej  konstrukcji,  zapewniających 
bezpieczny transport cieczy kriogenicznych. Wy-
różnia się:
–  transport morski,
–  transport lądowy.

Rys 4. Zbiornik betonowy do magazynowania LNG wraz z obszarem retencyjnym [norma NFPA ® 59A:2008]

Rys 5. Budowa zbiornika do magazynowania LNG w Gazoporcie Świnoujście [Fot. arch. Polskie LNG S.A.]

Rys 6. Schemat małej instalacji zbiornikowej magazynowania LNG [norma AS 3961-2005

Na rysunku 7. przedstawiono tankowiec do 
transportu  LNG  (metanowiec).  Tego  typu  tan-
kowce stosowane są od blisko 50 lat w obrocie 
LNG  w  Ameryce,  Australii,  Kanadzie,  Francji, 
w krajach gdzie od wielu dziesiątków lat wyko-
rzystywany jest skroplony gaz ziemny.  
Transport  lądowy  LNG  odbywa  się  przy 

użyciu specjalnych cystern samochodowych lub 
kolejowych,  przeznaczonych do transportu cie-
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Rys 7. Transport morski LNG przy użyciu tankowców [Fot. arch. NGV Autogas]

czy kriogenicznych, a także barek rzecznych do 
transportu śródlądowego.
Na  rysunku  8.  przedstawiono  typową  cy-

sternę do transportu LNG.

Proces regazyfikacji skroplonego 
gazu ziemnego LNG
Proces regazyfikacji skroplonego gazu ziem-

nego  jest  procesem  przemysłowym,  mającym 
na  celu  zmianę  stanu  skupienia  skroplonego 
gazu ziemnego LNG z postaci ciekłej na postać 
gazową.  W  procesie  regazyfikacji  następuje 
ogrzewanie  skroplonej  substancji,  zamiana  fa-
zowa z cieczy kriogenicznej (- 162°C) do tempe-
ratury  otoczenia.  Niezbędnymi  elementami  do 
ogrzewania  LNG  w  układzie  technologicznym 
w magazynach  LNG  są  parownice  służące  do 
zmiany  stanu  skupienia  gazu  z  fazy  ciekłej  na 
gazową, stacja redukcyjna do redukcji ciśnienia 
gazu i instalacja grzewcza – najczęściej kotłow-
nia, która zapewnia ogrzanie gazu.
Odparowywacze  skroplonego  gazu  ziemnego 
można podzielić na następujące grupy:
• odparowywacze z ogrzewaniem do tem-
peratury równej temperaturze otoczenia:
–  odparowywacze ogrzewane przy uży-

Rys 8.  Samochód cysterna do transportu LNG [Fot. arch. NGV Autogas]

ciu wody morskiej 
–  odparowywacze ogrzewane przy uży-
ciu powietrza 

• odparowywacze  z  ogrzewaniem  do 
temperatury  wyższej  od  temperatury 
otoczenia:
–  ogrzewanie ogniowe – palnikami ga-

zowymi 
–  ogrzewanie elektryczne 

• odparowywacze  z  pośrednim  ogrzewa-
niem za pomocą nośnika ciepła: 
–  ogrzewanie parą wodną 
–  ogrzewanie wodą, w której zanurzone 
są palniki gazowe 

W procesie odparowania można wyróżnić czte-
ry główne typy odparowywaczy:  
•  odparowywacz całkowity - ogrzewany, 
• odparowywacz zdalnie ogrzewany, 
• odparowywacz  ogrzewany  przez  oto-
czenie, 

•  odparowywacz  ogrzewany  ciepłem  od-
prowadzanym z procesów technologicz-
nych.

Na  rysunku  9.  przedstawiono  zdalnie 
ogrzewany pośredni odparowywacz LNG za po-
mocą nośnika ciepła woda – glikol.

Wykorzystanie skroplonego 
gazu ziemnego
Skroplony gaz ziemny LNG jest formą skon-

densowanej  ekologicznej  energii  i  dzięki  jego 
właściwościom  istnieje  możliwość  jego  wyko-
rzystania w gospodarce komunalnej, przemyśle 
i  transporcie.  Na  rysunku  10.  przedstawiono 
ideowy schemat dystrybucji LNG.
Skroplony  gaz  ziemny  może  mieć  szcze-

gólnie szerokie zastosowanie w takich obsza-
rach jak:
• wyrównywanie sezonowego szczytowe-
go pokrywania zapotrzebowania na gaz 
ziemny w  sieciach dystrybucyjnych  i  lo-
kalnych,

•  tworzenie  pozasystemowych  instalacji 
gazu  ziemnego  dla  lokalnego  wykorzy-
stania, co pozwoliłoby na znaczne zwięk-
szenie odbiorców gazu ziemnego,

• produkcja  energii  elektrycznej  w  ukła-
dach  kogeneracji  i  trigeneracji  oraz  za-
silania dużych jednostek energetycznych 
produkujących prąd,

•  transport  samochodowy  –  jako  paliwa 
silnikowego,  szczególnie  w  samocho-
dach dostawczych i w autobusach w du-

Rys 9. Zdalnie ogrzewany pośredni odparowywacz LNG [norma NFPA ® 59A:2008]
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żych  aglomeracjach  miejskich.  Można 
również  rozważyć    wykorzystanie  LNG  
jako paliwa wszędzie  tam, gdzie mamy 
do  czynienia  z  dużym  zużyciem  paliwa 
silnikowego  np.  w  transporcie  kolejo-
wym, 

• przemysł  spożywczy  –  przy  przechowy-
waniu  mrożonej  żywności,  jako  źródła 
chłodu,

• przemysł petrochemiczny – do frakcjono-
wania gazów węglowodorowych,

• przemysł maszynowy, szklarski, wszędzie 
tam, gdzie potrzebne są duże ilości gazu 
do procesów technologicznych.
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Summary
The work presents model of well  fracturing  

with propellant gas pressure, including stages of 
pressure  rise  resulting  from  propellant  combu-
stion  accompanied with  combustion  gas  gene-
ration, pressurization of the well and in effect of 
gasified bubble of well fluid expansion and rock 
fracturing, followed by propagation of such cre-
ated fractures. 

Streszczenie
W artykule przedstawiono model stymula-

cji  ciśnieniem  gazów  prochowych,  obejmujący 
narastanie  ciśnienia na  skutek  spalania paliwa 
stałego, któremu towarzyszy tworzenie gazu ze 
spalania,  zwiększanie  ciśnienia  w  otworze  na 
skutek  rozprężania  się  pęcherza  nagazowane-
go  płynu  otworowego  i  szczelinowanie  skały, 
po  którym  następuje  propagacja  utworzonych 
szczelin.

Wprowadzenie
Szczelinowanie  z  zastosowaniem  paliw 

prochowych jest uznawane za tanią alternatywę 
dla  konwencjonalnego  szczelinowania  hydrau-
licznego w okolicznościach, gdy nie są dostępne 
ciężkie  urządzenia  pompowe,  istnieje  zagroże-
nie  naruszenia  konstrukcji  odwiertu  w  trakcie 
obróbki  albo  koszt  tradycyjnego  zabiegu  nie 
znajduje uzasadnienia ekonomicznego. 
Z  uwagi  na  wysokie  impulsowe  ciśnienia 

i  siły  dynamiczne  oddziałujące  na  orurowanie 
odwiertu,  jak również planowany do osiągnię-
cia  cel  zabiegu,  tak  jedna,  jak  i druga metoda 
wymaga właściwego  zaprojektowania  oblicze-
niowego. W przypadku stymulacji z zastosowa-
niem paliw stałych stwarza to wiele problemów 
z uwagi na wielką dynamikę zjawisk zachodzą-
cych w toku ich spalania i oddziaływania z war-
stwą złożową. 
Z  tą myślą  przedstawia  się model  szczeli-

nowania z użyciem paliw stałych. Skupia się on 
głównie na jakościowej analizie szczelinowania 
z wykorzystaniem gazów prochowych, z zasto-
sowaniem uproszczeń dotyczących właściwości 

skały, wzorów dotyczących rozwijania się szcze-
liny oraz hydrauliki otworu wiertniczego. 

Mechanizm szczelinowania 
z użyciem paliw prochowych
Właściwość  szczelinowania  z  użyciem  pa-

liw stałych, która jest najbardziej godna uwagi, 
to zdolność do  tworzenia wielu szczelin  i kon-
trolowania ich ilości. W zależności od szybkości 
narastania ciśnienia w otworze wzór powstają-
cych szczelin znacznie się różni.
Jeżeli  szybkość  narastania  ciśnienia  jest 

mała  (jak  w  szczelinowaniu  hydraulicznym), 
to  od  otworu  rozwija  się  szczelina  jedno-  lub 
dwuskrzydłowa,  w  kierunku  prostopadłym  do 
minimalnego  naprężenia  głównego.  Przy wyż-
szej  szybkości  narastania  ciśnienia  występuje 
wiele szczelin. Szczeliny te rozwijają się przede 
wszystkim  w  kierunkach  promieniowych.  Ich 
ilość  zależy  od  szybkości  narastania  ciśnienia, 
właściwości sprężystych skały  i  jej wytrzymało-
ści,  wielkości  otworu,  naprężeń  panujących  in 

situ oraz ciśnienia porowego.
Jeśli  szybkość  narastania  ciśnienia  jest  za 

wysoka, to zachodzi szczelinowanie wybuchowe 
i tworzenie siatki szczelin z kruszeniem skały, wy-
wołując uszkodzenie strefy wokół otworu. 

Siatka szczelin
Głównym zjawiskiem w procesie tworzenia 

siatki szczelin przy szybkim narastaniu ciśnienia 
jest  dynamiczne  obciążanie  otworu  w  kierun-
kach  promieniowych  przez  wzrastające  ciśnie-
nie,  któremu  towarzyszy  przejściowa  zmiana 
rozkładu naprężeń obwodowych, wywoływana 
przez  inicjowanie  i  rozwijanie szczelin. Te dwa 
pola  naprężeń  dynamicznie  oddziałują  na  sie-
bie,  tworząc  warunki  dla  progresywnego  po-
wstawania siatki szczelin. Schemat oddziaływa-
nia  pomiędzy  falami  sprężystymi, wywołanymi 
wzrostem ciśnienia w otworze oraz falami sprę-
żystymi  rozprzestrzeniającymi  się  od  zapocząt-
kowanych szczelin, pokazano na rys. 1.
Przy  obciążaniu  quasi-statycznym,  dwie 

szczeliny  utworzone  na  skutek  przełamania 
otworu  kontynuowałyby  propagację  w  kie-
runku od otworu.  Rozładowanie naprężeń ob-
wodowych σθ wzdłuż  ścianki  otworu wskutek 
przemieszczeń powierzchni szczeliny zazwyczaj 
zapobiega inicjowaniu dalszych szczelin na po-
wierzchni  otworu.  Podczas  quasi-statycznego 
zwiększania ciśnienia w otworze w warunkach 
różnicy naprężeń (σ1 < σ2), warunek zapocząt-
kowania szczeliny jest osiągany najpierw wzdłuż 
płaszczyzny prostopadłej do najmniejszego na-
prężenia głównego σ1, gdzie naprężenie obwo-
dowe przy ściance otworu – σθ staje się równe 
wytrzymałości skały na rozciąganie σT.

Rysunek 1. Siatka szczelin indukowana przez dynamiczny wzrost ciśnienia
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Ciśnienie w otworze pW, które odpowiada 
zapoczątkowaniu  szczelinowania,  jest  znane 
w  mechanice  skał  jako  ciśnienie  przełamania 
i może być wyrażone jako

pB = 3σ1 – σ2 – p0 + σθ (1)

gdzie p0  jest początkowym ciśnieniem po-
rowym przed rozpoczęciem obciążania skały.  

Założenia do modelowania
Przedstawiany model szczelinowania ci-

śnieniem  gazów  prochowych  opiera  się  na 
wielu upraszczających założeniach. Kilka z nich 
podaje się poniżej.
1. Spalanie paliwa stałego. Zakłada się, że 

ziarno paliwa posiada osiowy system 
zapalania, a spalanie zachodzi z liniową 
szybkością  zależną  od  temperatury  i  ci-
śnienia. 

2. Gaz generowany ze spalania paliwa na-
gazowuje  płyn  otworowy  bez  rozpusz-
czania,  tworząc  strefę mieszaniny gazo-
wo  –  płynowej,  zajmującą  cały  obszar 
przekroju otworu wypierając  na  sposób 
tłoka sąsiadujący płyn otworowy w górę 
i w dół z interwału.

3. Pomija  się  filtrację  z  interwału  otworu 
pod  ciśnieniem  do  szkieletu  skalnego. 
Strata płynu wnikającego do tworzonych 
szczelin jest uwzględniana. 

4. Szczelinowanie  skały  po  przełamaniu 
otworu  jest  badane  z  zastosowaniem 
liniowego  modelu  sprężystego,  sprzę-
gniętego z napełnianiem szczeliny przez 
mieszaninę płynowo-gazową. Początko-
wa dynamiczna faza rozwijania się szcze-
liny jest przedstawiana jako momentalny 
przeskok szczeliny do jej stanu równowa-
gi. Ilość tworzonych szczelin jest zakłada-
na z góry. Po początkowym przełamaniu 
otworu,  któremu  towarzyszy  spadek 
ciśnienia,  propagacja  szczeliny  zachodzi 
w reżimie quasi-ustabilizowanym. 

Istota tego modelu jest powiązana z nastę-
pującymi właściwościami:
–  warunek początkowy dla długości szcze-
liny,  stosowany w  teorii  szczelinowania 
hydraulicznego  jest  zastąpiony  warun-
kiem przełamania otworu, po którym na-
stępuje dynamiczna propagacja szczeliny 
do stanu równowagi;

–  faza  dynamiczna  propagacji  szczeliny 
jest  zastąpiona  przez  natychmiastowy 
przeskok szczeliny do stanu równowagi, 
odpowiadający  interpretacji  spiętrzenia 
naprężeń krytycznych na jej wierzchołku; 

–  wielkość  szczeliny,  która  jest  otrzymy-
wana  na  koniec  dynamicznej  fazy  pro-

pagacji  szczeliny  jest  wykorzystywana 
jako  naturalny warunek  początkowy  do 
modelowania quasi-ustalonej propagacji 
szczeliny,  wymuszanej  przez  kontynu-
owane palenie się paliwa po przełama-
niu i początkowym przeskoku szczeliny. 

Model narastania ciśnienia
Narastanie  ciśnienia  wewnątrz  otworu 

wiertniczego  wiąże  kilka,  wzajemnie  sprzężo-
nych  zjawisk: 1)  spalanie paliwa prochowego, 
któremu towarzyszy wytwarzanie gazu, 2) sprę-
żanie  mieszaniny  płynu  otworowego  –  gazu 
ze  spalania  oraz  3)  rozprzestrzenianie  się  fali 
ciśnieniowej wzdłuż otworu. 
Czas  narastania  ciśnienia  przed  przełama-

niem otworu i zainicjowaniem powstania szcze-
liny  jest  rzędu  5  ms;  całkowity  czas  spalania 
paliwa prochowego wynosi około 40 ms. 

Spalanie paliwa stałego
Spalanie  paliwa  stałego,  a  tym  samym 

emisja gazów, zależy od szybkości  reakcji  che-
micznych  wiążących  się  z  termochemicznymi 
przemianami  paliwa.  Szybkości  te  zależą  od 
temperatury, ciśnienia i pola powierzchni  spa-
lania paliwa. Modelowanie spalania paliwa jest 
skomplikowane, przyjmuje się zatem podejście 
półempiryczne,  oparte  na  kinetyce  liniowego 
spalania paliwa stałego. Ziarna paliwa stałego 
przeznaczonego  do  stymulacji  otworu wiertni-
czego,  są  zazwyczaj odcinkami walców o pro-
mieniowym  systemie  zapalania.  Zakładając,  że 
zapłon następuje natychmiastowo, uwzględnia 
się  promieniowe  spalanie  paliwa  prochowego 
od jego powierzchni wewnętrznej na zewnątrz, 
pomijając możliwe  zwiększenie  zużycia  paliwa 
na skutek pękania i fragmentacji jego ziaren. 

Zachowanie się gazu prochowego 
i płynu otworowego
Właściwości  PVT  gazu  prochowego  są  za-

zwyczaj opisywane równaniem stanu Nobel-Abel 

pg(1/ρg – c) = RT/mg       (2)

gdzie pg i ρg to odpowiednio ciśnienie i gę-
stość gazu, c to kowolumen, czyli współczynnik 
poprawkowy  uwzględniający  wpływ  objętości 
własnej cząsteczek gazu rzeczywistego na jego 
objętość właściwą, R jest uniwersalną stałą ga-
zową, T to temperatura, a mg to średnia masa 
cząsteczkowa gazu prochowego. 
Równanie (2) może być wyrażone w formie 

równoważnej,  która  wykorzystuje  parametr  F 
noszący nazwę stałej siły paliwa

pg(1/ρg – c) = F(T/Tb),  F = RTb/mg  (3)
Dwa parametry, c i F, pojawiające się w rów-
naniu stanu Nobel-Abel są stabelaryzowane dla 

większości paliw wykorzystywanych w zastoso-
waniach przemysłowych. 
Podstawienie  typowych  wartości  parame-

trów,  które  występują  w  równaniach  opisują-
cych zachowanie się gazu prochowego pozwala 
oszacować  maksymalne ciśnienie gazu procho-
wego dla jego maksymalnej gęstości równej ρg0 
= 200 kg/m3: pg0 ≈ 118 – 165 MPa.

Model rozprężania się pęcherza
Generowany  gaz  prochowy  nagazowuje 

płyn otworowy w interwale stymulacji, tworząc 
strefę mieszaniny gazowo-płynowej.  Zwiększe-
nie ciśnienia w tej strefie prowadzi do wypiera-
nia płynu otworowego w górę i w dół, w spo-
sób przedstawiony na  rys. 2. Można  rozróżnić 
dwa, sprzęgnięte ze sobą procesy: 
–  zwiększanie ciśnienia w otworze na sku-
tek spalania paliwa prochowego oraz

–  rozprzestrzenianie  się  fali  ciśnienia 
w górę i w dół od pęcherza gazowego. 

Rysunek 2. Wzrost ciśnienia w otworze i rozprężanie pęcherza 
gazowego

Dla  uproszczenia  pomija  się  wzajemne 
oddziaływania  fali  ciśnieniowej z granicami  (tj. 
z dnem otworu i głowicą otworową, zakładając 
że otwór jest nieskończony. To założenie można 
uzasadnić  bardzo  krótkim  czasem  spalania  się 
paliwa prochowego. Jeżeli na przykład prędkość 
dźwięku na dnie otworu, CF, jest rzędu 10

3 m/s, 
wówczas odległość na którą zachodzi propaga-
cja fali ciśnienia w trakcie spalania paliwa stałe-
go jest rzędu 40 m. 
Problem  wypierania  płynu  otworowego 

przez rozprężający się pęcherz gazowy jest rów-
noważny  problemowi  tłoka,  przedstawionemu 
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na rys. 3. Problem ten można rozwiązać dla do-
wolnego reżimu ruchu tłoka wykorzystując me-
todę charakterystyk. Rozwiązanie jest podobne 
do rozwiązania dla zjawiska uderzenia wodne-
go. Składają się nań dwie strefy – strefa sąsia-
dująca  z  pęcherzem  o  zwiększonym  ciśnieniu  
(fala  ciśnieniowa)  oraz  strefa  z  nieruchomym 
płynem  otworowym  ponad  nią  (po  prawej  na 
rys. 3). Te strefy są  rozdzielone  frontem fali  ci-
śnieniowej (FF), przemieszczającym się z lokalną 
prędkością dźwięku ws.

Model szczelinowania ciśnieniem 
gazów prochowych
Przedstawia  się  prosty  model  szczelino-

wania  z  wykorzystaniem  gazów  prochowych. 
Rozważany  jest  przypadek  wysokiej  prędkości 
spalania  paliwa  prochowego,  gdy  można  po-
minąć  filtrację  przez  perforacje.  Pomijana  jest 
również filtracja przez ścianki szczelin. Jedynym 
uwzględnianym efektem jest utrata płynu przez 
otwór wiertniczy, na skutek jego przechodzenia 
do  rozwijających  się  szczelin.  W  ten  sposób 
można  oszacować  wielkość  szczelin,  tworzo-
nych w  trakcie zabiegu szczelinowania gazami 
prochowymi. 

Quasi-statyczna propagacja 
szczeliny
Dwuskrzydłowa szczelina pokazana na rys. 

4  to  prosty  model  inicjowania  szczeliny  z  nie-
zarurowanego  otworu  pod  ciśnieniem  lub  od 
kanału perforacyjnego.  Zakłada  się  również,  że 
jedno z głównych naprężeń1 dalekiego pola, σ3, 
jest skierowane wzdłuż osi otworu, zaś dwa po-
zostałe, σ1 i σ2, leżą w płaszczyźnie poprzecznej, 
przy czym minimalne naprężenie główne, σ1 < 
σ2, jest prostopadłe do płaszczyzny szczeliny.

1  Przyjmuje się, że naprężenia ściskające są dodatnie

Rozważa się sytuację, w której początkowa 
wielkość szczelin jest równa zeru. W tym przy-
padku inicjowanie szczeliny rozpoczyna się, gdy 
spełniony  jest  warunek  przełamania  otworu, 
p = pB, gdzie σ1 ≤ pB ≤ 3σ1 – σ2 – p0 
+ σT (gdzie p0  jest  początkowym  ciśnieniem 
w  horyzoncie,  a σT  to  wytrzymałość  skały  na 
rozciąganie.

Dynamiczna faza rozwijania 
się szczeliny
Po  przełamaniu  tworzona  jest  szczelina 

dwuskrzydłowa, wypełniana natychmiast przez 
płyn otworowy, sprężony gazem prochowym. 
Szczelina, która jest tworzona w momencie 

przełamania  otworu,  przeskakuje  od  rozmia-
ru  zerowego  do  pewnej  skończonej wielkości. 
Naturalna  początkowa  wielkość  szczeliny  jest 

określana  przez  wymaganie,  że  szczelina  na-
tychmiastowo  osiąga  swój  stan  równowagi, 
odpowiadający krytycznemu spiętrzeniu naprę-
żeń  u  jej  wierzchołków.  Początkowy  przeskok 
szczeliny reprezentuje dynamiczną fazę rozwoju 
szczeliny  i musi mu  towarzyszyć  rozładowanie 
ciśnienia  wewnątrz  interwału  o  zwiększonym 
ciśnieniu w otworze, zapobiegające inicjowaniu 
wielu szczelin.

Przykład symulacji
Przykład  symulacji  szczelinowania  z  zasto-

sowaniem  gazów  prochowych,  obejmującego 
obie fazy, fazę narastania ciśnienia i fazę rozwi-
jania  szczeliny  po  przełamaniu  otworu,  przed-
stawiono na rys. 5 i rys. 6. 
Przełamanie otworu następuje 7 ms po za-

płonie.  Tuż  po  przełamaniu  ciśnienie  pęcherza 

Rysunek 3. Propagacja fali ciśnieniowej wzdłuż otworu, wywołane rozprężaniem pęcherza gazowego Rysunek 4. Inicjowanie szczeliny z walcowego otworu

Rysunek 5. Długość szczeliny i ciśnienie w pęcherzu gazowym w funkcji czasu fazy narastania ciśnienia i propagacji szczeliny
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gazowego spada do poziomu, który  jest nieco 
wyższy  od minimalnego naprężenia  głównego 
σ1,  i  prawie  nie  zmienia  się  w  trakcie  propa-
gacji  szczeliny.  Długość  początkowej  szczeliny, 
utworzonej  po  przełamaniu  jest  rzędu  1,3  m. 
W trakcie quasi-statycznej fazy rozwijania szcze-
liny,  rozrasta się ona liniowo w czasie  i osiąga 
ostatecznie długość około 7 m. 
Szybkość zużywania paliwa wzrasta z cza-

sem, jak pokazano na rys. 6, na skutek wzrostu 
ciśnienia pęcherza gazowego w trakcie fazy na-
rastania ciśnienia, jak również wskutek wzrostu 
pola powierzchni spalania. Rozprężanie się pę-
cherza gazu również ostro przyspiesza w trakcie 
zwiększania  ciśnienia  w  otworze,  a  następnie 
nieco wolniej po przełamaniu otworu. Pionowe 
przemieszczenie granic pęcherza osiąga 6,5 cm 
w  momencie  przełamania  otworu  i  około  20 
cm po całkowitym zużyciu paliwa prochowego. 
Warto  jest  zauważyć,  że  rozprężanie  pęcherza 
po  przełamaniu  otworu  nadal  zachodzi  przy 

nieomal  stałym  ciśnieniu  wewnątrz  pęcherza, 
tzn. że wzrost ciśnienia w otworze jest całkowi-
cie kompensowany przez rozprężanie pęcherza 
i rozrost szczeliny.
Ponieważ  w  trakcie  szczelinowania  gaza-

mi  prochowymi  szczelina  nie  jest  podpierana 
podsadzką,  jedynym mechanizmem   mogącym 
zapobiegać  zamykaniu  się  szczeliny  po  zaniku 
ciśnienia  jest  względne  przesunięcie  się  po-
wierzchni  szczeliny  pod  działaniem  różnicy 
naprężeń  głównych. Wówczas  naturalna  chro-
powatość  powierzchni  szczeliny,  jak  również 
nieliniowość  jej  trajektorii powinna pozostawić 
przerwę pomiędzy powierzchniami szczeliny po 
rozładowaniu ciśnienia.

Zakończenie
W  artykule  przedstawiono  modelowanie 

stymulacji  z  zastosowaniem  paliw  stałych wy-
korzystujące ilościowe modelowanie narastania 
ciśnienia  od  spalania  paliwa  oraz  jakościowe 

Rysunek 6. Rozprężanie się pęcherza gazowego i zużycie masy paliwa prochowego w fazie narastania ciśnienia i rozrostu szczeliny

modelowanie propagacji szczeliny. 
Przedstawione  modelowanie  inicjowania 

szczeliny  opiera  się  na  warunku  przełamania 
otworu, po którym następuje przeskok szczeliny 
od zera do skończonej długości, reprezentujący 
dynamiczny rozrost szczeliny.
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Już po raz drugi Koło Naukowe „Kiwon” zor-
ganizowało  zagraniczną  wycieczkę  naukowo- 
krajoznawczą. W zeszłym roku była to wyprawa 
do Gruzji, natomiast podczas tegorocznych wa-
kacji wybraliśmy się do, wydawałoby się mało 
dostępnego kraju, jakim jest Azerbejdżan.
Azerbejdżan,  ze  stolicą  w  Baku,  leży  nad 

Morzem  Kaspijskim,  w  paśmie  łańcucha  gór 
Wielkiego  Kaukazu.  Kraj  ten  słynie  przede 
wszystkim z bogatych  złóż  ropy naftowej, dla-
tego  wybraliśmy  go  jako  cel  naszej  wyprawy. 
W wyprawie  od  26  lipca  do  4  sierpnia  2012 
roku  brało  udział  siedmiu  studentów  oraz 
dwóch opiekunów naukowych AGH.
Podczas  jedenastodniowego pobytu udało 

nam się osiągnąć wszystkie cele naszej podró-
ży. W pierwszym dniu udaliśmy się z wizytą do 
Ambasady  Polskiej  w  Baku.  Tam  z  konsulem 
omawialiśmy szczegóły naszego wyjazdu. Kilka 
dni później razem z konsulem wybraliśmy się na 
wycieczkę do Terminalu Sangachal. Jest to rozle-

Azerbejdżan 
– kraina ognia

gły kompleks przemysłowy, w którym przetwa-
rza się ropę naftową i gaz ziemny, a następnie 
surowce te są eksportowane do innych krajów. 
Ropa naftowa jest przesyłana rurociągami przez  
Baku-  Tibilisi-  Ceyhan  nad  Morzem  Śródziem-
nym  (Baku-  Tibilisi-  Ceyhan Oil  Pipeline)  i  nad 
wybrzeże Morza Czarnego przez rurociągi Baku- 
Supsa  Oil  Pipeline  oraz  Baku-Novorossiysk  Oil 
Pipeline.
Kolejnym  punktem  podróży  było  spotkanie 

z  przedstawicielami  firmy  SOCAR,  największej 
firmy naftowej w Azerbejdżanie. Odbyliśmy tam 
spotkanie  z  wiceprezesem  firmy,  a  następnie 
uczestniczyliśmy w wykładzie dotyczącym wydo-
bycia i produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego. 
Kilka dni później, wraz z dwoma przedstawicie-
lami SOCAR-u, wybraliśmy się na złoża naftowe 
Bibi-Ejbat, gdzie kręcono jedną z części filmu Ja-
mesa Bonda. Znajduje się tam grób słynnego pol-
skiego inżyniera Pawła Potockiego, który „osuszył 
zatokę Bibi-Ejbat, umożliwiając pierwsze w świe-
cie wydobycie ropy spod dna morza”.
W  czasie  kolejnych  dni wybraliśmy  się  na 

słynne płonące skały - Janar Dah, miejsce w któ-

Płonące skały. Fot. Dawid Pietrzycki

Wulkan błotny – Qubustan. Fot. Sylwia Strugała

Pole naftowe Bibi-Ejbat, widoczna rekultywacja terenów górniczych przez firmę SOCAR. Fot. Dawid Pietrzycki
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rym ulatniający się z ziemi gaz pali się samoist-
nie. Kolejnym ważnym punktem była podróż do 
oddalonego o 60 km od Baku Qubustanu. Tam 
zwiedziliśmy rezerwat z petroglifami, a następ-
nie wulkany błotne, które posiadają właściwości 
lecznicze. Na terenie wulkanów błotnych wyko-
naliśmy  badania  geochemii  powierzchniowej, 
w  celu  sprawdzenia  emisji  metanu  oraz  dwu-
tlenku węgla.

Wolny czas upłynął nam na zwiedzaniu za-
bytków Baku i okolic. Najbardziej klimatycznym 
miejscem  w  Baku  jest  Stare  Miasto  ze  słynną 
Wieżą Dziewic.  Znajduje  się  tam wiele mecze-
tów,  łaźni,  herbaciarni  oraz  małych  sklepików 
z  pamiątkami.  Zwiedziliśmy  również  Muzeum 
Nobla oraz miejscowość Sucharany ze Świątynią 
Czcicieli Ognia. Ważnym kulturowym miejscem 
w  Baku  jest  niedawno  wybudowana  Crystal 

Hall, w której  odbywał  się  tegoroczny  festiwal 
Eurowizji.  Niezwykłe  wrażenie  zrobiły  na  nas 
kultura i tradycyjna kuchnia Azerbejdżanu, które 
mogliśmy  bliżej  poznać  dzięki  kolacji  zorgani-
zowanej  przez  wspomnianą  już  firmę  SOCAR. 
Mieliśmy okazję posmakować potraw, głównie 
z  baraniny  oraz  obejrzeć  regionalne  występy 
taneczne. Dwa ostatnie dni wykorzystaliśmy na 
wycieczkę  do  Gór  Kaukazu,    do  oddalonej  na 
północ od Baku miejscowości Laza.
W  końcu  nasza  podróż  dobiegła  końca. 

Wzbogaceni  o  nowe  doświadczenia mogliśmy 
wrócić do Polski. Azerbejdżan jest krajem egzo-
tycznym i wciąż ciężko dostępnym dla podróżu-
jących,  głównie  ze względu na  zdobycie wizy, 
jednak  warty  zwiedzenia.  Ludzie  są  tam  nie-
zwykle mili i pomocni, szczególnie dla Polaków, 
a krajobrazy nie do opisania. 
Na  koniec  chcieliśmy  złożyć  serdeczne  po-

dziękowania  za wszelką  okazaną  pomoc  szefo-
wej Polonii w Baku, Pani Oldze Jurzaninie-Mako-
wielskiej,  Ambasadzie  Polskiej  w  Baku,  byłemu 
ambasadorowi  Azerbejdżanu  w  Polsce,  Panu 
Ulvi`emu  Bakhshaliyev,  firmie  SOCAR  oraz  jej 
przedstawicielom  Panu  Kamran`owi  Huseynov, 
a  także  za okazaną pomoc finansową Towarzy-
stwu Geosynoptyków Geos, na czele z profeso-
rem Wojciechem Góreckim i firmie Geokrak.

Sylwia Strugała

Spotkanie w siedzibie firmy SOCAR w Baku; stoją od lewej: Kamran Huseynov (dział marketingu SOCAR), mgr inż. Michał Michna, Aleksander Ruła, Dawid Pietrzycki, Vitaliy Baylarbayov (wice-
prezes SOCAR), Sylwia Strugała, mgr inż. Wojciech Machowski, Marcin Kijowski, Kamil Krawczyk, Gabriel Ząbek i Dorota Lisiecka. Fot. Michał Michna

Grób inżyniera Pawła Potockiego, zatoka Bibi-Ejbat nad brzegiem Morza Kaspijskiego. Fot. Dawid Pietrzycki
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I Zimowa Konferencja Naukowo-Techniczna 

ZIMOWE ŚRODKI SMAROWE 
W URZĄDZENIACH PRZEMYSŁOWYCH, TRANSPORCIE I KOMUNIKACJI

8-10 stycznia 2013 
Rytro - Hotel „Perła Południa”

PROGRAM - sesje tematyczne:
1. Zagadnienia aplikacji i zimowej eksploatacji środków smarowych dla przemysłu i motoryzacji.
2. Kierunki rozwoju i zmian jakościowych środków smarowych do stosowania w niskich temperaturach.
3. Nowoczesne metody oceny niskotemperaturowych właściwości użytkowych środków smarowych.

KOMITET ORGANIZACYJNY:
mgr inż. Wiesława URZĘDOWSKA, tel: 12 6177438, e-mail: urzedowska@inig.pl
mgr inż. Anna REMBIESA-ŚMISZEK tel: 12 6177689, e-mail: rembiesa@inig.pl

dr inż. Stanisław OLEKSIAK, tel: 12 6177429 e-mail:oleksiak@inig.pl

OPŁATA KONFERENCYJNA
w wysokości 1500 zł (netto) + 23% VAT – uczestnik

800 zł (netto) + 23% VAT – prelegent (jeden z autorów) obejmuje: 
• koszty organizacyjne, 
• materiały konferencyjne, 
• pobyt w pokoju jednoosobowym z wyżywieniem, 
• udział w wieczorze regionalnym w dniu 8.01, 
• udział w uroczystej kolacji w dniu 9.01,
• udział w zawodach narciarskich w dniu 9.01

*Uczestnicy konferencji mogą korzystać bezpłatnie na terenie hotelu z krytego basenu, sauny i sali fitness.

TERMINY:
• 10.12.2012 termin zgłoszenia uczestnictwa (i ew. tytułu referatu ze streszczeniem) 
• 15.12.2012 przesłanie uczestnikom informacji o przyjęciu zgłoszenia i ew. zakwalifikowaniu referatów 
• 20.12.2012 termin dokonania wpłaty za uczestnictwo i termin przysłania referatów 
• 31.12.2012 termin przekazania uczestnikom programu konferencji 

Informujemy, że istnieje możliwość promowania firm w trakcie konferencji:
• druk reklam w materiałach konferencyjnych
• udział w wystawie podczas trwania konferencji
Szczegóły do uzgodnienia z Komitetem Organizacyjnym.

CEC POLSKA
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Wymyte rurociągi

Oddział w Zielonej Górze

Gwałtowane  opady  deszczu 
uszkodziły  przykrycie  oddanego 
w kwietniu do eksploatacji gazocią-
gu przebiegającego od KRNiGZ Lu-
biatów do Mieszalni Gazu Kłodawa. 
W ponad 40-letniej historii Oddzia-
łu  takie  zdarzenie miało miejsce po 
raz pierwszy.
Gazociąg, o którym mowa, w pobliżu Go-

rzowa,w rejonie miejscowości Czechów w gmi-
nie Santok, przebiega przez tereny leśne Nadle-
śnictwa Kłodawa w kierunku Warty, pokonując 
po  drodze  pasmo  wzgórz  na  prawym  brzegu 
rzeki. Na tych niewielkich wzgórzach (36-86 m 
n.p.m.), w lipcu doszło do znacznych uszkodzeń 

gruntu,  spowodowanych  erozją  po  gwałtow-
nych opadach deszczu. 
Na  skutek  erozji  nastąpiło  uszkodzenie 

przykrycia gazociągu w trzech miejscach, przez 
które spływał główny nurt wody z wyżej poło-
żonych  pol.  Największe  zniszczenia  wystąpiły 
w miejscu, gdzie gazociąg przebiega po wyle-
sionym zboczu wzniesienia o znacznym spadku. 
W pasie montażowym gazociąg wraz z przebie-
gającym  obok  światłowodem  został  podmyty 
na długości ok. 60 m. Spływające z dużą pręd-
kością  olbrzymie masy wody utworzyły w  tym 
miejscu  trzy  równoległe  usytuowane  wyrwy, 
które w najgłębszym miejscu sięgały trzech me-
trów, a ich szerokość do dziesięciu metrów.

Trzy wyrwy
W pierwszej wyrwie wymyty  został  gazo-

ciąg przesyłowy DN 500 (tzw. policki), należący 
do  GAZ  –  SYSTEMU,  w  drugiej  –  środkowej, 
wymieniony wyżej gazociąg DN 300, należący 
do naszego Oddziału. Trzecia wyrwa powstała 
na granicy pasa montażowego gazociągu i lasu, 
gdzie nie wykonywano żadnych prac ziemnych. 
Obydwa gazociągi były wypełnione gazem o ci-
śnieniu ok. 6 MPa. 
Wypłukany piasek i glina spłynęły na znacz-

ną odległość, a z nimi betonowe słupki znaczni-
kowe trasy gazociągów, słupki geodezyjne wy-
znaczające granice  strefy  kontrolowanej  i  pasa 
montażowego  i  inne  elementy  oznakowania. 
Uszkodzone  zostały  również  drogi  leśne,  co 
uniemożliwiało dojazd do miejsca awarii.

Katastrofalne nasilenie
Komisja  ustalająca  przyczyny  i  skutki 

uszkodzenia  gazociągu  DN  300  stwierdzi-

ła,  że wystąpiły  one  z  przyczyn  naturalnych. 
Badany  gazociąg  został  wykonany  zgodnie 
z  projektem  renomowanej  firmy  Gazoprojekt 
Wrocław.  Nie  stwierdzono  też  żadnych  nie-
prawidłowości  ze  strony  wykonawcy,  czyli 
PGNiG  Technologie  ZRUG  Pogórska  Wola. 
Rzeczoznawca Ministra  Ochrony  Środowiska, 
Zasobów Naturalnych  i Leśnictwa na podsta-
wie  danych  Instytutu  Meteorologii  i  Gospo-
darki Wodnej Oddział w Poznaniu  z  czerwca 
i  lipca  2012  r., w  swojej  opinii  stwierdził,  że 
„…w  rejonie  Santoka wystąpiły  bardzo  duże 
opady  o  nasileniu  intensywnym w  granicach 
R = 50 mm/h, momentami o nasileniu kata-
strofalnym R > 60 mm/h, nieproporcjonalnie 
wysokie w stosunku do średnich miesięcznych 
opadów atmosferycznych  z  lat  2000  -  2009, 
traktowanych  w  dokumentacji  projektowej 
jako miarodajne do wykonywania robot ziem-
nych i montażowych planowanego gazociągu 
relacji  KRNiGZ  Lubiatów  –  Mieszalnia  Kło-
dawa…”.  Opinia  ta  znalazła  potwierdzenie 
w  wypowiedziach  mieszkańców  Czechowa, 
którzy twierdzili, że nie pamiętają podobnych 
zjawisk od lat powojennych. 
Biorąc  pod  uwagę  opinie  o  zmianach  kli-

matycznych,  w  wyniku  których  podobne  do 
lipcowych  zjawiska  pogodowe  mogą  się  po-
wtarzać, nasz Oddział zamierza wykonać spe-
cjalne zabezpieczenia przykrycia gazociągu DN 
300 na zboczach o dużym nachyleniu w rejonie 
Czechowa.

Jerzy Bajek
Kierownik Działu Sieci Gazowych

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Odkryty przez deszcz gazociąg był zagrożeniem ze względu na panujące w nim ciśnienie ponad 6 MPa. Fot. arch. PGNiG SA 
Oddział w Zielonej Górze

Wymycie gazociągu nastąpiło na 44 kilometrze licząc od 
KRNiGZ Lubiatów w stronę Kłodawy. Fot. arch. PGNiG SA 
Oddział w Zielonej Górze



17
11(175)/2012

listopad

Oddział w Zielonej Górze

Na  każdej  kopalni  kilometrom 
rur  towarzyszą  dziesiątki  lub  na-
wet  setki  kilometrów  przewodów. 
System sterowania  stanowi nieroz-
łączną  część  praktycznie  każdej 
współczesnej  instalacji  przemysło-
wej.  Nie  inaczej  jest  na  KRNiGZ 
Lubiatów.
Automatyka na KRNiGZ Lubiatów jest two-

rzona zgodnie z najnowszymi tendencjami w tej 
dziedzinie.  Rozproszony  system  sterowania 
(DCS – Distributed Control System) nie ma jed-
nego „centrum”, którego uszkodzenie mogłoby 
zatrzymać  pracę  instalacji  czy wręcz  doprowa-
dzić  do  powstania  zagrożenia  awarią  przemy-
słową. 

System sterowania 
Na DCS składają się, fizycznie rozdzielone, 

system sterowania procesem (BPCS - Basic Pro-
cess  Control  System)  i  system  bezpieczeństwa 
(SIS  –  Safety  Integrity  System).  Oba  systemy 
dostarcza  firma  Emerson.  Są  to  odpowiednio 
DeltaV  i  DeltaV  SIS.  Towarzyszą  im  narzędzia 
wspierające pracę automatyków, takie jak AMS 
Suite  –  program  umożliwiający  połączenie  się 
z przetwornikami i zaworami typu „smart”, przy 
pomocy protokołu HART  ze  stacji  inżynierskich 
w  sterowni.  HART  jest  to  cyfrowa  „nakładka” 
na  analogowy  standard  4-20  mA,  dzięki  któ-
remu można połączyć  niezawodność  i  łatwość 
diagnostyki połączenia analogowego z cyfrową 
elastycznością.

Razy dwa
Priorytetami  przy  projektowaniu  syste-

mów  automatyki  są  bezpieczeństwo  i  nieza-
wodność.  Elementy  takie  jak  sterowniki  czy 
ich  zasilacze  są  redundowane  (podwojone) 
i  w  przypadku  uszkodzenia  jednego  z  nich, 
drugi automatycznie przejmuje pracę. Redun-
dowane  są  też  sieci  komunikacyjne  i  karty 
wejść/wyjść  sterowników  krytyczne  dla  ste-
rowania  procesem.  Zapewnieniu  bezpieczeń-
stwa  służy  fizyczne  rozdzielenie  BPCS  i  SIS, 
choć  są  one połączone  funkcjonalnie. DeltaV 
SIS  to  rozwiązanie  w  postaci  inteligentnego 
systemu bezpieczeństwa, który kompleksowo 
rozpatruje wszystkie  aspekty  funkcji  nienaru-
szalności bezpieczeństwa SIF (Safety Integrity 
Function) oraz eliminuje zadziałania przypad-

Bezpiecznie 
automatycznie

kowe,  podnosząc  niezawodność  systemu  od 
czujnika do elementu wykonawczego.

Na ekranie jak na dłoni
Zgodnie z najnowszymi trendami tworzone 

są też synoptyki (ekrany dla operatorow). Mają 
one być jak najbardziej przejrzyste. Przeważają 
pastelowe  barwy,  tak  by  nie  męczyć  wzroku, 
a  jaskrawe  barwy  sygnalizujące  alarmy  były 
widoczne na pierwszy rzut oka. Na wspólnych 
synoptykach widoczne są wskazania przetwor-
ników BPCS  i SIS,  jak  również elementy wyko-

choć  wydobycie  na  kopalni  Lubiatów  jeszcze 
nie ruszyło, jednych i drugich można spotkać na 
sterowni przy stanowiskach operatorskich i inży-
nierskich podczas zapoznawania się z systemem 
Delta.  Poświęcony na  to  czas  z pewnością nie 
pójdzie na marne.

Janusz Amrogowicz
Inż. Automatyk

KRNiG Lubiatów
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

nawcze (najczęściej zawory) obu systemów. 
Jakkolwiek  niezawodny  i  funkcjonalny  nie 

byłby  system  automatyki,  nie  będzie  działał 
bezobsługowo.  Operatorzy,  którzy  go  obsłu-
gują i automatycy zajmujący się nim, stanowią 
bardzo ważny element jego działania. Dlatego, 

Delta V- zasilacz, sterownik podstawowy oraz zasilacz i sterownik rezerwowy. Do obu sterowników wchodzą kable od podstawo-
wej i zapasowej sieci komunikacyjnej. Fot. arch. PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Zrzut ekranowy przedstawia separator niskiego ciśnienia. Na żółtym tle widać pomiary oraz zawory SIS. Arch. PGNiG SA Oddział 
w Zielonej Górze
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Oddział w Zielonej Górze

Kopalnia Ropy Naftowej Kamień 
Pomorski  obchodzi  jubileusz  40  lat 
działalności.  Zlokalizowana  jest  na 
Wyspie Chrząszczewskiej, w pobliżu 
Kamienia  Pomorskiego.  Jej  pracow-
nicy byli świadkami wielu sukcesów 
poszukiwawczych i nadziei na „wiel-
ką ropę”.
Kopalnia  eksploatuje  złoża  ropy  naftowej 

Kamień  Pomorski,  Rekowo,  Wysoka  Kamień-
ska,  Błotno.  Wszystkie  z  nich  zakumulowane 
są w utworach dolomitu głównego. Pierwszym 
eksploatowanym odwiertem był Kamień Pomor-
ski-2. Do dziś „pracuje” 9 odwiertów. Z eksplo-
atowanych od 1972 r. złóż pozyskaliśmy ponad 
2 miliony ton ropy naftowej i ponad 330 tys. m3 
gazu ziemnego.

Przełomowy ‘72
Historia kopalni rozpoczyna się na początku 

lat 70. od prac poszukiwawczych prowadzonych 
przez  geofizyków  i  wiertników.  Przełomowym 

okazał się rok 1972, kiedy w listopadzie rozpo-
częto eksploatację ropy naftowej z odwiertu KP-
2.  Złoże Kamień Pomorski  zostało  rozwiercone 
odwiertami,  KP-4,  5,  9,  10,  11,  16,  17,  18k, 
21k,  KP-  z-1k,  22,  26,  25k.  Miało  zawartość 
siarkowodoru ok. 16%. Okazało się drugim pod 
względem wielkości  zasobów  złożem  na  Niżu 
Polskim, do tej pory wydobyliśmy z niego 1,95 
mln ton ropy naftowej. 
Z  ciekawostek  dotyczących  pracy  kopalni 

można  wymienić  fakt,  że  pierwsze  odwierty 
kierunkowe w  Polsce wykonano  pod  dno  Za-

lewu  Kamieńskiego,  trudno  byłoby  bowiem 
realizować  na  wyspie  prace  wiertnicze  jako 
tradycyjne  odwierty  pionowe.  Inną  jest  ta,  że 
w  latach  1974-1981  intensyfikacja  wydobycia 
odbywała  się  poprzez  zatłaczanie  do  złoża 
wody z Zalewu Kamieńskiego. Proces przerwa-
no na skutek zawadniania się odwiertów KP-10, 
18, 21, 22, 26, ale dzięki niemu wtłoczono po-
nad 785 tys. m3 wody, co pozwoliło wydobyć 
1496,5 tys. Ton ropy. 
W kwietniu 1975 r.  rozpoczęto wydobycie 

ropy ze złoża Rekowo-1. Przez 10 lat odbywało 
się  samoczynnie. Od 1985  r. wydobycie odby-
wało się przez pompowanie, stanął tam żuraw 
typu IŻP-12. Od trzech lat pompowanie odbywa 
się przy użyciu hydraulicznej jednostki VSH2 fir-
my Weatherford.

Wysoki metan z Wysokiej 
Kamieńskiej
W  1979  r.  rozpoczęto  eksploatację  złoża 

Wysoka  Kamieńska.  Początkowo  eksploatacja 
odbywała  się  odwiertami  WK-1,  2,  4,  5,  6k, 
8,  21,  22.  Ropie  naftowej  z  tego  złoża  towa-
rzyszy gaz ziemny wysokometanowy. W latach 
90. Spadek ciśnień na odwiertach spowodował 
zmianę  sposobu  eksploatacji  z  samoczynnej 
na  mechaniczną.  Po  rekonstrukcji  odwiertów 
uzbrojono  je w pompy wgłębne na głębokości 
około 1500 m i zamontowano urządzenia napę-
dowe (żurawie pompowe) na odwiertach WK-1, 
7, 21. Do lat 90. ropa z tego terenu była trans-
portowana rurociągiem o długości ok. 20 km do 
ekspedytu ropy naftowej Jarszewo i dalej koleją 

Kopalnia na wyspie

Na pięciu ośrodkach pracuje 41 osób, wśród obecnych na zdjęciu od lewej: Mieczysław Marszał, Stanisław Zając, Tomasz Jarocki, Piotr Skorodecki, Bogdan Gościniak, Adam Lewiński, Stanisław 
Sroka, Roman Błaut, Tadeusz Gałuszka, Piotr Skołucki, Sławomir Jodłowski, Andrzej Musiał, Roman Cioch, Zygmunt Suszek, Lech Cetner, Daniel Pięta, Leszek Walczak, niżej: Mariusz Błaut, 
Roman Murawski, Przemysław Cioch. Fot. arch. PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Fot. Krzysztof Moroz
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Dobiega  końca  realizacja  inwe-
stycji wspólnej  z FX Energy Poland 
„Zagospodarowanie złoża gazu ziem-
nego  Winna  Góra”.  Generalnym 
wykonawcą budowy jest ZRUG Po-
znań.
Na początku listopada br. odbył się odbiór 

techniczny,  trwa rozruch  instalacji, wkrótce na-

Do Radlina
• 3 500 metrów – na takiej głębokości 

zalega złoże 
• 80% metanu zawiera gaz ziemny ze 

złoża Winna Góra

do rafinerii. Po długoletniej eksploatacji rurocią-
gu zastąpiono go transportem drogowym. 
Złoże Błotno rozpoznane w 1980 r.  rozpo-

częło  eksploatację  rok  później  odwiertem  B-1. 
Ropa naftowa z tego złoża zawiera około 12 % 
siarkowodoru i jest odsiarczana w Ośrodku Pro-
dukcyjnym Wysoka Kamieńska. 
Warto  wspomnieć  że  w  1993  r.  po  raz 

pierwszy w Polsce rozpoczęto wtłaczanie gazów 
kwaśnych po separacji ropy przez wielostopnio-
wy zespół sprężarkowy do wyeksploatowanego 
złoża ropnego (odwiertem KP -4).
W 2008 r. zostały połączone dwie kopalnie 

Kamień  Pomorski  i Wysoka  Kamieńska. Od  tej 
pory w  skład KRN Kamień Pomorski wchodzą: 
Ośrodek Produkcyjny Kamień Pomorski, OP Za-
stań,  OP  Rekowo,  OP Wysoka  Kamieńska,  OP 
Błotno.

Pionierzy
Spoglądając  w  karty  historii  przywracamy 

w pamięci  zdarzenia  i  ludzi,  którzy  tu  przyjeż-
dżali.  Pierwsze  działało  tutaj  Przedsiębiorstwo 
Kopalnictwa Naftowego Mielec, następnie Wiel-
kopolskie  Zakłady  Gazownictwa  i  Górnictwa 
Nafty  i  Gazu,  Zielonogórski  Zakład  Górnictwa 
Nafty i Gazu – obecnie Oddział PGNiG. 
Na  początku  naszej  pracy  eksploatacja 

wyglądała  nieco  inaczej  niż w  chwili  obecnej. 

Wysokie  ciśnienia,  duże  wydobycie,  a  poza 
tym pionierskie warunki sprawiały, że wszystkie 
prace  były wykonywane we własnym  zakresie 
przez pracowników kopalni m.in. budowa ropo-
ciągów od odwiertów do punktów zbiorczych, 
wykonywanie  instalacji  ciepłowniczych,  elek-
trycznych,  ogrodzenia  terenu  kopalni  jak  rów-
nież poszczególnych odwiertów. 
Pierwszym  kierownikiem  kopalni  był  Zyg-

munt  Niekowal,  który  kierował  pracą  kopalni 
w  latach  w  latach  1972-1980.  Następnym 
kierownikiem  był  Ignacy  Paluchniak,  później 
Czesław Pęcak, a od 2008 r. jest nim Piotr Sko-
rodecki. 

Na całą załogę kamieńskiej „Nafty” skła-
da się obecnie 41 pracowników, w tym 18 po-
siadających dozór górniczy i 23 pracowników 
obsługi  urządzeń  wydobywczych.  Podsumo-
wując, do października KRN Kamień Pomorski 
i  podlegające  jej  ośrodki  produkcyjne  wydo-
były 2 464 491 ton ropy naftowej i 330 171,6 
tys. m3 gazu.

Ryszard Cyza 
Mistrz Zmiany KRN Kamień Pomorski
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Fot. arch. PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

stąpi przekazanie jej do eksploatacji. 
Główne obiekty Inwestycji to Ośrodek Pro-

dukcyjny (OP) Winna Góra, gazociąg przesyłowy 
DN 150 o długości 13 km do KGZ Radlin II i roz-
budowa instalacji na KGZ Radlin II. 
OP  Winna  Góra  o  przepustowości  3  000 

nm3/godz.  jest  zlokalizowany  na  terenach  le-
śnych  Nadleśnictwa  Jarocin  przy  odwiercie 
WG-1. Zadaniem zbudowanej tam instalacji jest 
redukcja ciśnienia wydobywanego gazu z 31,0 
MPa  do  7,0 MPa w  celu  jego  przetransporto-
wania  do  Ośrodka  KGZ  Radlin  II. W  instalacji 

KGZ Radlin  II gaz zostanie poddany procesowi 
uzdatniania do parametrów handlowych. 

Józef Bogdan
Pełnomocnik Dyrektora Inwestycji

ds. Projektu Środa Wlkp.
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Ciśnienie gazu na głowicy odwiertu WG-1 przekracza 30 MPa. Fot. Artur Kłeczek
Gazociąg DN150 relacji OP Winna Góra-OG Radlin II wraz ze śluzą nadawczą tłoka czyszczą-
cego. Fot. Artur Kłeczek
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W  sierpniu  rozpoczęliśmy  próby 
zatłaczania  gazu  do  złoża  Wierz-
chowice  za  pomocą  nowoczesnego 
turbokompresora  firmy  MAN  Tur-
bo z przepływem do 260  tys. nm3/h 
i  ciśnieniem  tłoczenia  ponad  11,0 
MPa.  Jest  to pierwsza maszyna  tego 
typu zainstalowana w Polsce.
Podziemny  Magazyn  Gazu  Wierzchowice 

jest  obiektem,  do  którego  napływały  „od  za-
wsze” najnowocześniejsze technologie. Historia 
zestawów  sprężarkowych pracujących  tu  sięga 
końca XX wieku. W 1991 r.,  tuż po zwróceniu 
się  Polski  na  zachód,  sprowadzono  dzięki  po-
mocy  Banku  Światowego  najnowocześniejsze 
wówczas  tłokowe  zestawy  sprężarkowe  skła-
dające  się  z  silnika  Waukesha  5108GL  oraz 
sprężarki Ariel JGK/2. Silnik o mocy 0,837 MW 
był napędzany gazem ziemnym, natomiast no-
woczesna sprężarka dwucylindrowa, z uwagi na 
osiągane wysokie prędkości tłoka, nie wymaga-
ła chłodzenia cieczowego.

Na owe czasy
Nowoczesność  zastosowanych  wtedy  roz-

wiązań  w  silniku  to  przede  wszystkim  bardzo 

dobre  materiały,  turbodoładowanie,  komora 
wstępnego  spalania  oraz  cztery  zawory  na 
cylinder.  Sprężarka  dzięki  zastosowaniu  nowo-
czesnych  kompozytowych  pierścieni  tłokowych 
oraz  uszczelnień  zużywała  jedynie  0,1  litra  na 
około  20  tys.  zatłaczanego  gazu.  To  był  czas, 
gdy pierwszy raz widzieliśmy wkrętarkę akumu-
latorową, którą dziś prawie każdy ma w domu. 
Dwa zestawy sprężarkowe pracowały z wydaj-
nością  do  40  tys.  nm3/h  na  potrzeby  kopalni 
gazu  ziemnego podnosząc  zbyt niskie dla  sys-
temu ciśnienie złożowe do 6,3 MPa.

Do złoża
W 1995  r., po przebudowie  instalacji KGZ 

na PMG, zaadaptowano te bardzo niezawodne 
maszyny  do  przesyłu  gazu  w  odwrotnym  kie-
runku, czyli do złoża. Dzięki szybkiemu opano-
waniu przez pracowników PMG Wierzchowice 

nowoczesnej w tym czasie technologii, sprawia-
ły  się bardzo dobrze,  tłocząc do 60  tys. nm3/h 
przy  ciśnieniu  tłoczenia  do  7,0 MPa. Maszyny 
te spełniały doskonale swoją rolę, co przełożyło 
się na podjęcie decyzji zakupu kolejnych trzech 
tego typu o wyższych parametrach. Jak to bywa 
na Wierzchowicach, zakupiono najnowsze pro-
dukty  firm:  Waukesha/Ariel.  Silnik  Waukesha 
AT25GL oferował moc do 1,887 MW, natomiast 

Odkurzanie gazu w Wierzchowicach

Oddział w Zielonej Górze

Sprężarka tłokowa Ariel JGC4

Silnik Waukesha AT25GL w samolocie Antonow. Fot. arch. 
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
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czterocylindrowa sprężarka Ariel JGC/4 osiągała 
wydajność do 80 tys. nm3/h przy ciśnieniu 8,5 
MPa. Maksymalne uzyskane dotychczas ciśnie-
nie tłoczenia to około 11,0 MPa przy przepływie 
50 tys. nm3/h.

Przez kadłub
Podczas  realizacji  tej  rozbudowy  tłoczni 

PMG Wierzchowice miało miejsce ciekawe wy-
darzenie.  Z  uwagi  na  krótki  czas  realizacji  (2 
miesiące)  pierwszy  zestaw przyleciał  z  Calgary 
w  Kanadzie  na  lotnisko  w  Poznaniu  najwięk-
szym  wtedy  rosyjskim  samolotem  transporto-
wym Antonow. Luk bagażowy otwierano pod-
nosząc  część  kadłuba  maszyny.  Historia  tego 
samolotu zakończyła się niestety wkrótce – roz-
bił się podczas wojny w Jugosławii. 
Zainstalowano  trzy  zestawy  sprężarko-

we  z  przeznaczeniem dwóch  do  pracy  ciągłej, 
a  trzeci  jako  rezerwowy. Te maszyny na długo 
związały się z PMG Wierzchowice – pracują od 
września 1996 r. do dziś. 
Na owe czasy nowoczesność zastosowa-

nych  rozwiązań  w  silniku  to  przede  wszyst-
kim  elektronika,  która  od  tej  pory  jest  coraz 
szerzej  stosowana  podnosząc  sprawność 
i  ograniczając  zużycie  paliwa.  Zastosowano 
elektroniczny  moduł  zapłonowy  IM  zinte-
growany  z  systemem  DSM,  zapobiegającym 
niekontrolowanym detonacjom w silniku. Ste-
rowanie turbodoładowaniem jest realizowane 
elektronicznym  systemem  TCMS.  Mieszanka 
paliwowo-powietrzna  jest  sterowana  modu-
łem AFM. To było kolejne duże wyzwanie dla 
obsługi PMG Wierzchowice oraz służb Oddzia-
łu w Zielonej Górze, z którym z powodzeniem 
sobie poradziliśmy.

Ściskamy gaz
Zasada  działania  dotychczas  stosowanych 

zestawów sprężarkowych polega na „ściskaniu” 
gazu tłokiem w cylindrze, co zmniejsza jego ob-
jętość, podwyższając ciśnienie. 
W  sierpniu  tego  roku  rozpoczęto  próby 

zatłaczania  gazu  do  złoża  turbokompresorem, 
który  „ściska” gaz nie za pomocą  tłoków  tylko 
wirników pracujących z ogromną prędkością ob-
rotową – do 9 000 obr./min. Dla obecnego eta-
pu rozbudowy PMG Wierzchowice dostarczono 
dwie maszyny, każda o mocy blisko 10,0 MW, 
gwarantujące zatłaczanie do ciśnienia 13,7 MPa 
z przepływem do 400 tys. nm3/h. 
Turbokompresory  MAN  Turbo  to  najno-

wocześniejsze odśrodkowe sprężarki gazu, na-
pędzane  chłodzonym  gazem  technologicznym 
sterowanym  częstotliwościowo  silnikiem  elek-
trycznym o zmiennej prędkości obrotowej. Wały 
silnika i sprężarek są utrzymywane w bezsmaro-
wych łożyskach magnetycznych.

Odkurzacz gazu
Zasada  działania  turbokompresora  jest 

bardzo prosta, gdyż jest on najprościej mówiąc 
„odkurzaczem”,  który  z  jednej  strony  zasysa 
gaz,  z  drugiej  „wydmuchuje”  po  sprężeniu  za 
pomocą  wirników,  podobnych  do  pracujących 
w typowych odkurzaczach. 
Poza prostą zasadą działania maszyny, po-

zostałe  konieczne do prawidłowego  jej  działa-
nia elementy,  jak falownik sterujący prędkością 
obrotową i obciążeniem silnika, układ zasilania 
łożysk magnetycznych  czy  układ  chłodzenia  to 
bardzo nowoczesne,  złożone  systemowe urzą-
dzenia. Wirniki, uszczelnienia labiryntowe – za-
sadnicze  elementy  robocze  wymagają  bardzo 
wysokiej  precyzji  wykonania.  Obracający  się 
wirnik silnika z wirnikami dwustopniowej sprę-
żarki z prędkością ponad 9 000 obr./min to 58 
ton masy. Aby panować nad zjawiskiem pom-
pażu  (zaburzony  przepływ  gazu  powodujący 
pulsacje ciśnienia), tak niebezpiecznym dla tych 
maszyn, konieczny jest precyzyjny i niezawodny 
system  zaworów  antypompażowych,  w  któ-
ry  wyposażone  są  te  wymagające  ogromnej 
wiedzy  i  zaangażowania pracowników obsługi 
maszyny. 
Turbokompresor  za  pomocą  zaworów 

zmiany  kierunku  może  pracować  zarówno 
w trybie równoległym jak i szeregowym. Praca 
równoległa przewidziana jest do maksymalne-
go przepływu przy niewielkim wzroście ciśnie-
nia.  Gaz  technologiczny  rozdziela  się  na  dwa 
stopnie i sprężany jest do ciśnienia końcowego 
pracy  równoległej.  Praca  szeregowa  przewi-
dziana jest do maksymalnego wzrostu ciśnienia 
przy niewielkim przepływie. Gaz technologicz-
ny przepływa po kolei przez oba stopnie  i zo-
staje  sprężony  do  ciśnienia  końcowego  pracy 
szeregowej. 
Przed  zgranymi  profesjonalistami  z  PMG 

Wierzchowice  oraz  pracownikami  Oddziału 

w Zielonej Górze kolejne czasy ujarzmiania naj-
nowocześniejszych światowych technologii. Dla 
nas od wielu lat to codzienność, zatem pełni za-
pału i optymizmu „odkurzając” zatłaczamy.

Mirosław Majchrzak
Z-ca kierownika PMG Wierzchowice

ds. utrzymania ruchu
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Turbokompresor ManTurbo

Rok 1995. Dwa zestawy sprężarkowe Waukesha 5108GL
Ariel JGK2

Rok 1997. Trzy zestawy sprężarkowe Waukesha AT25GL
Ariel JGC4

Rok 2012. Dwa turbokompresory Man Turbo
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Zagórski

Marcin
Zachowicz

PGNiG dowierciło się do złoża 
gazu w Opalinie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA dowierciło się do kolejnego złoża 
gazu na koncesji Wejherowo na Pomorzu. 
W trakcie wiercenia odwiertu Opalino, które-
go celem było zbadanie zasobności łupków 
gazonośnych syluru i ordowiku oraz innych 
formacji geologicznych, stwierdzono przy-
pływ gazu ziemnego. Na odwiercie zapłonę-
ła flara.

Gaz w otworze Opalino popłynął w wyniku 
przeprowadzonego  wstępnego  opróbowania 
otworu  próbnikiem  złoża.  Przemysłowy  przy-
pływ gazu uzyskano z utworów kambru na głę-
bokości ok. 3000 m.
Jeszcze dziś tj. 15 listopada, po wykonaniu 

niezbędnych  pomiarów,  rozpocznie  się  dalsze 
wiercenie. Jego celem jest przewiercenie całości 
perspektywicznych  utworów.  Po  zakończeniu 
prac wiertniczych  przeprowadzone  zostaną  te-
sty hydrodynamiczne dla określenia parametrów 
złoża.
Wejherowo to jedna z najbardziej perspek-

tywicznych  spośród  15  koncesji  poszukiwaw-
czych  gazu  niekonwencjonalnego  należących 
do  PGNiG  SA.  Pierwszy  przypływ  gazu  na  tej 
koncesji  uzyskano  z  odwiertu  Lubocino-1  we 
wrześniu  2011  r.  Był  to  gaz  z  formacji  łupko-
wych.  Niedawno  zakończono  tam  wiercenie 
odwiertu  poziomego  Lubocino-2H,  a  obecnie 
trwają  przygotowania  do  przeprowadzenia 
w nim zabiegów szczelinowania.
Również  na  koncesji  Wejherowo  PGNiG 

SA wspólnie  ze  spółkami  KGHM,  PGE,  Tauron 
Polska  Energia  i  Enea  realizuje  projekt  KCT. 
W związku ze zgodą władz Korporacyjnych Part-
nerów (KGHM, Enea, Tauron, PGE) na rozpoczę-
cie przez PGNiG prac zmierzających do realizacji 
wiercenia odwiertu Kochanowo-1, trwają dzia-

łania  związane  z wyborem wykonawców prac 
wiertniczych.  Obecnie  przygotowywane  jest 
ogłoszenie  o wszczęciu  postępowania  dla  ser-
wisu wiertniczego oraz zaproszenie do składa-
nia ofert wykonawczych dla serwisu prac przy-
gotowawczych.  Prace  przygotowawcze  mogą 
zostać rozpoczęte w pierwszej połowie grudnia 
a rozpoczęcie wiercenia do końca grudnia br.
PGNiG SA posiada zabezpieczenie finanso-

we na realizację zadania samodzielnie a po osta-
tecznym zawarciu umowy koszty te będą refak-
turowane na partnerów. Aktualnie prowadzone 
są  intensywne  negocjacje  prawno-biznesowe, 
dotyczące kształtu organizacyjnego współpracy 
oraz modelu biznesowego. Nie mają one wpły-
wu na harmonogram prac związanych realizacją 
geofizycznych i wiertniczych.

PGNiG odnotowuje spadek wyniku 
netto o blisko 1,3 mld złotych

Po trzech kwartałach 2012 roku GK 
PGNiG zanotowała 48 mln złotych zysku net-
to wobec 1,32 mld złotych zysku w analogicz-
nym okresie ubiegłego roku. W III kwartale 
2012 roku zysk netto GK PGNiG zmniejszył się 
o 80% i wyniósł 65 mln złotych wobec 319 
mln zł w analogicznym okresie 2011 roku.
Strata PGNiG w segmencie Obrót i Magazy-

nowanie, która narastająco za dziewięć miesięcy 
2012 roku wyniosła 1,8 mld złotych, miała de-
cydujący wpływ na wynik operacyjny GK PGNiG. 
W samym III kwartale tego roku wynik segmen-
tu odpowiadającego za zakup  i  sprzedaż gazu 
spadł o 320 mln zł w porównaniu do analogicz-
nego okresu roku ubiegłego, uzyskując ujemny 
wynik na poziomie 350 mln zł.
Wynik operacyjny GK PGNiG zmniejszył się 

o  ok. 1,5 mld zł w trzech kwartałach 2012, po-
mimo  25% wzrostu  przychodów  ze  sprzedaży 
do 20,1 mld zł. Strata operacyjna wyniosła 77 
mln  zł w  trzech  kwartałach  2012  roku wobec 
1,4 mld zł zysku operacyjnego w analogicznym 

okresie  2011  roku.  Decydujący  wpływ  na  ob-
niżenie  zysku operacyjnego miał  rosnący  koszt 
zakupu sprzedawanego gazu.
W  związku  z  rosnącymi  kosztami  gazu, 

marcowy wzrost taryf o ok. 17% okazał się nie-
wystarczający. Taryfa nieodzwierciedlająca kosz-
tów pozyskania gazu z importu oraz dynamiczne 
zmiany na  rynku walutowym doprowadziły do 
zanotowania, już szósty kwartał z rzędu, ujem-
nej  marży  na  sprzedaży  gazu  wysokometano-
wego. W III kwartale 2012 roku marża na sprze-
daży gazu wyniosła minus 9% wobec minus 2% 
w analogicznym kwartale 2011 roku, natomiast 
w trzech kwartałach 2012 roku wyniosła minus 
11% wobec minus 1% w analogicznym okresie 
ubiegłego  roku.  Ujemna  marża  na  sprzedaży 
głównego  produktu  grupy  bezpośrednio  prze-
kłada  się  na  słabsze  wyniki  segmentu  Obrót 
i Magazynowanie.

Lepsze wyniki segmentów Poszukiwanie 
i Wydobycie oraz Dystrybucja
Segment Poszukiwanie i Wydobycie wypra-

cował w trzech kwartałach 2012 roku zysk ope-
racyjny rzędu 1,2 mld zł, czyli więcej niż w ca-
łym  2011  roku,  kiedy  to  osiągnął  1,1  mld  zł. 
Tak dobry wynik był możliwy dzięki wzrostowi 
przychodów  z  ropy  naftowej,  utrzymaniu  pod 
kontrolą kosztów operacyjnych, głównie w za-
kresie  usług obcych,  świadczeń pracowniczych 
oraz mniejszej liczby negatywnych odwiertów.
Spółka  zanotowała  także  dobry  wynik 

w segmencie Dystrybucja. W pierwszych trzech 
kwartałach 2012  roku wyniósł  on 551 mln  zł, 
co oznacza wzrost o 11 procent w porównaniu 
do  analogicznego  okresu  w  ubiegłego  roku. 
Było  to możliwe  dzięki większym wolumenom 
dystrybuowanego  gazu  oraz  niższym  kosztom 
operacyjnym.

Wzrost sprzedaży gazu ziemnego
W  trzech  kwartałach  2012  roku  sprzedaż 

gazu  wyniosła  10,5  mld  m  sześc.,  w  porów-
naniu  do  10,1  mld  m  sześc.  w  analogicznym 
okresie 2011 roku. Narastająco wszystkie grupy 
odbiorców  zakupiły  większe  niż  w  2011  roku 
wolumeny gazu i uzyskały wzrosty rzędu 3-5%. 
Popyt  w  II  i  III  kwartale  był  zbliżony  do  roku 
2011,  a  zwiększenie  zużycia  gazu miało miej-
sce w I kwartale 2012 r. ze względu na niskie 
temperatury. 
W III kwartale 2012 roku wolumen sprze-

daży  gazu  ziemnego  wyniósł  podobnie  jak 
w analogicznym okresie ubiegłego roku 2,5 mld 
m sześc.

Podwojenie dostaw gazu z kierunku 
zachodniego i południowego

Konsekwentnie realizowana polityka dy-
wersyfikacji źródeł gazu i rozwoju bazy magazy-
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nowej przyniosła pozytywne rezultaty w trzech 
kwartałach  2012  r.  Znacznej  zmianie  uległa 
struktura  importu. Dzięki wykorzystaniu  rozbu-
dowanego połączenia w Lasowie, „wirtualnego 
rewersu"  na  gazociągu  Jamał  oraz  interkonek-
tora Moravia  sprowadzono  łącznie  1,4 mld m 
sześc. gazu z kierunku zachodniego i południo-
wego,  czyli  dwukrotnie  więcej  niż  w  trzech 
kwartałach  2011,  gdy  import  z  kierunku  za-
chodniego wyniósł 700 mln m sześc. Mimo tych 
działań średni koszt pozyskania gazu był wyższy 
niż  możliwa  do  uzyskania  cena  taryfowa,  co 
spowodowało zwiększenie w III kwartale 2012 
roku odpisu aktualizującego zapas gazu ziemne-
go o kolejne 60 mln zł.

Większe wydobycie i przychody 
ze sprzedaży ropy naftowej
Wolumen wydobycia ropy naftowej wzrósł 

w  trzech  kwartałach  2012  o  3%  do  353  tys. 
ton. W maju  i  czerwcu  2011  kopalnia  Dębno 
zmniejszyła wydobycie ropy naftowej ze wzglę-
du  na  ograniczenie  odbioru  gazu  przez  jedną 
z elektrociepłowni. W tym samym okresie 2012 
produkcja  osiągnęła  planowany  poziom,  stąd 
dodatnia zmiana wydobycia między okresami.
Narastająco,  zwiększenie  przychodów  ze 

sprzedaży  ropy  naftowej  związane  jest  przede 
wszystkim  z wyższym  kursem USD,  który  spo-
wodował  wzrost  ceny  ropy  wyrażonej  w  PLN 
o  16%. W porównaniu  do  2011  roku  średnia 
cena wyrażona w USD na przestrzeni 9 miesięcy 
pozostała  bez  zmian,  a w  samym  III  kwartale 
zmalała o 3%.
Zgodnie z prognozą, wydobycie ropy nafto-

wej w 2012 roku planowane  jest na poziomie 
480 tys. ton, a w roku 2013, z uwzględnieniem 
projektu Skarv, do 1 120 tys. ton.

Zatłoczenie magazynów
Po  znacznych  wytłoczeniach  w  I  kwartale 

2012  kolejne  dwa  kwartały  przyniosły  zatło-
czenia sięgające 1,2 mld m sześc. Najintensyw-
niejsze zatłaczanie miało miejsce w  II kwartale 

i wyniosło prawie 800 mln m sześc. W samym 
III kwartale 2012 zatłoczono 430 mln m sześc., 
co w sumie pozwoliło na osiągnięcie znaczące-
go poziomu zatłoczenia magazynów.

Konsolidacja PGNiG Termika
W  trzech  kwartałach  2012  roku  sprzedaż 

ciepła wzrosła o 2% do 26 PJ, natomiast sprze-
daż  energii  elektrycznej  utrzymała  się  na  po-
ziomie 2,4  TWh.  Trzeci  kwartał  sezonowo  jest 
najsłabszym  okresem  dla  PGNiG  Termika.  Do-
datkowo we wrześniu EC Żerań była wyłączo-
na z eksploatacji na 18 dni z powodu pożaru. 
Usunięcie skutków pożaru zostało wycenione na 
ok. 12 mln zł.
Przychody  ze  sprzedaży  ciepła  wzrosły 

narastająco  na  skutek  wzrostu  ceny  taryfowej 
w  lipcu  2011  i  2012  roku  oraz  zwiększenia 
wolumenu  sprzedaży  ciepła w  I  kw.  2012,  ze 
względu  na  niskie  temperatury  oraz  wyższą 
dyspozycyjność  EC  Siekierki  niż w  I  kw.  2011. 
Narastająco  przychody  ze  sprzedaży  energii 
elektrycznej były stabilne, przy malejących przy-
chodach  ze  sprzedaży  świadectw pochodzenia 
energii.  Spadek  wolumenu  sprzedaży  energii 
elektrycznej  w  III  kwartale  wynika  z  przerwy 
w funkcjonowaniu EC Żerań.

Joanna Zakrzewska
Rzecznik prasowy

Zakończenie wiercenia Kutno-2
David  Pierce,  dyrektor  wykonawczy  FX 

Energy  poinformował  30  października  2012  r. 
o  zakończeniu wiercenia  Kutno-2.  Operatorem 
koncesji  Kutno  jest  FX  Energy  dysponujące 
50% udziałów, pozostałe 50% posiada PGNiG 
S.A. Wiercenie  rozpoczęto  29  sierpnia  2011  r. 

i  osiągnęło  ono  głębokość  6577  m.  Zadanie 
geologiczne polegało na zbadaniu gazonośno-
ści struktury w utworach czerwonego spągowca 
wyznaczonej na podstawie badań sejsmicznych 
2-D. Według wcześniejszych szacunków w tym 
rejonie  można  się  było  spodziewać  zasobów 
do 100 mld m3 gazu.  Projektowana głębokość 
wynosiła 6500 m. Przewiercony profil utworów 
górnej części czerwonego spągowca składa się 
z  naprzemianległych  iłów,  dolomitów,  łupków 
i piaskowców pochodzenia rzecznego. Porowa-
tość tych osadów dochodzi do 6%, wykryto też 
słabe  objawy  gazu  ziemnego,  ale  w  próbach 
złożowych  uzyskano  tylko  solankę.  Spodzie-
wano się występowania piasków wydmowych, 
znanych  z  innych  części  basenu  czerwonego 
spągowca,  tymczasem  parametry  własności 
zbiornikowych były zbyt niskie, aby można było 
liczyć na przemysłowe wydobycie gazu i otwór 
zostanie zlikwidowany.

Gazociąg Bernau-Szczecin 
na nowo

Prezes Gaz-Systemu  Jan  Chadam  poin-
formował  4  października  o  rozmowach  z  hol-
dingiem  Jana  Kulczyka  Kulczyk  Investments 
w  sprawie wspólnych  przedsięwzięć w  rozbu-
dowie  połączeń  transgranicznych,  w  tym  za-
wiązania  przez  Gaz-System  spółki  do  budowy 
łącznika  Bernau-Szczecin.  Projekt  połączenia 
sieci gazowniczych Niemiec i Polski rurociągiem 
Bernau-Szczecin  powstał  ponad  10  lat  temu 
w  spółce  Bartimpex  należącej  do  Aleksandra 
Gudzowatego i do tej pory nie doczekał się re-
alizacji. W połowie sierpnia br. Bartimpex sprze-
dał 50% posiadanych udziałów w projekcie, ale 
dopiero  teraz  dowiedzieliśmy  się,  że  nabywcą 
jest Kulczyk Investments. Łącznik Bernau-Szcze-
cin,  jeśli  zostanie  wybudowany,  dostarczałby 
gaz z gazociągu Nord Stream, który ma swoje 
lądowe przedłużenie w postaci gazociągu OPAL 
z Greifswaldu do granicy czeskiej.

Gaz płynie drugą rurą 
Nord Streamu
Uruchomienie drugiej nitki gazociągu Nord 

Stream  z  udziałem prezesa Gazpromu Aleksie-
ja  Millera  odbyło  się  8  października  2012  r. 
w  tłoczni  Portowaja  koło  Wyborga.  Ostatni 
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spaw  łączący  odcinek  podmorski  z  lądowym 
został wykonany 29 sierpnia br., jak poinformo-
wało  konsorcjum  Nord  Stream  AG.  Normalny 
przesył  ma  się  rozpocząć  jeszcze  w  tym  roku 
i  wtedy  przepustowość  gazociągu  może  osią-
gnąć  projektową wielkość  55 mld m3  rocznie. 
Komitet  akcjonariuszy  konsorcjum,  który  obra-
dował  przy  tej  okazji,  poinformował,  że  będą 
prowadzone prace nad planami rozbudowy ga-
zociągu, tj. ułożenia na dnie Bałtyku III i IV rury. 
Po 8 miesiącach eksploatacji I nitki tranzyt gazu 
najważniejszą  trasą  lądową  przez  terytorium 
Ukrainy zmniejszył się o 22%. Źródła niezależne 
od Gazpromu podają, że obecnie wykorzystanie 
mocy przesyłowej gazociągu Nord Stream waha 
się w granicach od 30% do 40%. 

Prezydent Hollande przeciw 
gazowi z łupków
Na konferencji w sprawie stanu środowiska 

prezydent F. Hollande oświadczył, że podtrzymu-
je  zakaz prac  z  zastosowaniem szczelinowania 
hydraulicznego i zaleca cofnięcie 7 pozwoleń na 
rozpoczęcie badań wydanych dla Totalu i 3Legs 
Resources. Powołał się przy tym na argumenty 
o  „wysokim  ryzyku  dla  zdrowia  i  środowiska” 
i dodał: „Będzie to moja polityka w czasie całej, 
pięcioletniej  kadencji”.  Tym  samym  zakwestio-
nowane  zostały  informacje  podane  kilka  dni 
wcześniej przez „Le Figaro” o możliwości odblo-
kowania wstrzymania poszukiwań i wydobycia 
gazu  z  łupków,  dyskutowane  na  naradzie  po-
święconej  zagadnieniom  energii  zorganizowa-
nej przez rząd francuski. Jednak 22 menedżerów 
z przedsiębiorstw branży energetycznej w liście 
otwartym domaga się ponownego otwarcia de-
baty na ten temat podkreślając, że rozpoznanie 
potencjalnych  zasobów  niekonwencjonalnych 
jest wyjątkową szansą dla kraju.

Węgry zgadzają się 
na South Stream
Popierany  przez  Unię  projekt  gazociągu 

Nabucco  traci  potencjalnych  udziałowców. 
W  kwietniu  2012  r.  premier  Viktor  Orban 
oświadczył w Brukseli,  że  koncern MOL wyco-
fuje  się  z  udziału  w  Nabucco,  a  teraz  Węgry 
przystąpiły do konkurencyjnego projektu South 

Stream.  Delegacja  Gazpromu z wiceprezesem 
Aleksandrem  Miedwiediewem  podpisała  31 
października  2012  r.  porozumienie  o  budowie 
229-kilometrowego  węgierskiego  odcinka  So-
uth Stream. Partnerem Gazpromu jest MVM Zrt. 
(Magyar Villamos Müvek), państwowy koncern 
energetyczny  zarządzający  gazociągami  prze-
syłowymi.  Strona  węgierska  oznajmiła  też,  że 
projektowi nadano status inwestycji ważnej dla 
gospodarki narodowej.
Niemal równocześnie Gazprom uzyskał też 

dla South Stream aprobatę władz Serbii. W cza-
sie wizyty delegacji Gazpromu 30 października 
2012  r.  przedstawiciele  Srbijagas  podpisali  fi-
nalną umowę o przystąpieniu do projektu South 
Stream.
Rząd węgierski przedłożył ustawę dotyczą-

cą statusu prawnego krajowych zasobów gazu 
ziemnego.  Dziennik  „Nepszabadsag”  podaje, 
że  zasoby  gazu  będą  podlegały  kontroli  pań-
stwowej. Wszystkie podziemne magazyny gazu 
ziemnego o znaczeniu strategicznym będą pod 
nadzorem  rządu  z  możliwością  zakupu  opcji 
każdej  inwestycji  realizowanej  przez  prywatne 
przedsiębiorstwa.  Węgry  obecnie  mają  jeden 
taki magazyn gazu zbudowany i eksploatowany 
przez krajowy koncern MOL.

Chevron rozpocznie 
poszukiwania na Litwie
Chevron Corp. zakupił 50% udziałów litew-

skiej firmy inwestycyjnej LL Investicijos i zamie-
rza nabyć również pozostałą część. Jest to przy-
gotowanie do  założenia  spółki  do poszukiwań 
ropy i gazu na Litwie. Komentując to wydarze-
nie premier Andrius Kubilius powiedział, że roz-
ważane są też możliwości rozpoznania zasobów 
węglowodorów w łupkach. Według szacunków 
Litwa posiada 480 mld m3 gazu w  formacjach 
łupkowych, z czego 120 mld m3 to zasoby wy-
dobywalne.

Chiński koncern wydobywa 
ropę w Afganistanie
Chiński  koncern  CNPC  uzyskał  w  rundzie 

przetargowej  w  2011  r.  trzy  koncesje  eksplo-
atacyjne  w  północno-zachodnim  Afganistanie: 
Kashkari, Bazarkhami i Zamarudsay. W obrębie 
bloku  Kashkari  znajduje  się  złoże  ropy  Angot, 

na którym CNPC  prowadzi  eksploatację  na 
warunkach  25-letniego  kontraktu  production-
-sharing. Wydobycie z otworu AN-8 rozpoczęto 
20  października  2012  r.  uzyskując  wydajność 
265  t/d  ropy.  Ropa  jest  wstępnie  oczyszczana 
w  instalacji  pilotażowej  na miejscu  i  transpor-
towana  cysternami do  rafinerii w Turkmenista-
nie. W przyszłości CNPC zamierza wybudować 
w  Afganistanie  nową  rafinerię.  Złoże  Angot 
w basenie Amu Darii zostało odkryte w 1967 r. 
i jest jedynym złożem w Afganistanie eksploato-
wanym nieprzerwanie. 

Rosyjski gazociąg przez 
Koreę Północną
Południowokoreański  dziennik  „Chosun 

Ilbo” informuje o rozmowach Gazpromu z wła-
dzami Korei Północnej w sprawie budowy gazo-
ciągu do Korei Południowej. Długość gazociągu 
wyniesie 1100 km, z czego 700 km przebiega 
przez  terytorium  Korei  Północnej,  przepusto-
wość  20  mld  m3  gazu  rocznie,  a  oddanie  do 
eksploatacji planowane jest w roku 2017. Spory 
dotyczą warunków tranzytu gazu  i opłat. Rząd 
północnokoreański chce uzyskać za przesył 300 
do 500 mln USD rocznie, co oznaczałoby stawki 
trzykrotnie wyższe niż Gazprom płaci Ukrainie. 
Przedstawiciel  władz  rosyjskich  na  Dalekim 
Wschodzie Wiktor Iszajew powiedział, że realna 
suma to 100 mln USD.

Jerzy Zagórski

Źródła: FX Energy, Gazprom, Gaz-System, Hart’s 
E&P, lenta.ru, Offshore, Oil & Gas Financial 

Journal, Oil & Gas Journal, Rigzone, RusEnergy, 
Statoil, Upstream, World Oil.

LOTOS zanotował bardzo 
udany kwartał

W III kwartale br. LOTOS wypracował 626 
mln zł zysku netto. Przychody ze sprzedaży 
spółki uplasowały się na poziomie ponad 8,5 
mld zł, co oznacza wzrost o 13% r./r. i 2% kw./
kw. Wynik operacyjny wyniósł 604 mln zł i był 
blisko siedmiokrotnie większy w stosunku do 
III kw. 2011 r. Zysk netto LOTOSU za pierwsze 
trzy kwartały 2012 r. wyniósł 694,2 mln zł. 
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Na  osiągnięte  przez  LOTOS  wyniki  finan-
sowe  w  III  kw.  br.  istotny  wpływ  miał  dalszy 
wzrost  średniej  modelowej  marży  rafineryjnej, 
która ustabilizowała się w analizowanym okre-
sie na poziomie 6,95 USD/bbl (+6,6% kw./kw. 
+197% r./r.), wzrost notowań ropy Brent Dated 
(1,1% kw./kw.) oraz korzystne marże z notowań 
dla paliw płynnych. Z kolei  spadek dyferencja-
łu Brent/Ural (-67,8% kw./kw. i -9,2% r./r.) miał 
negatywny  wpływ  na  wyniki  osiągnięte  przez 
spółkę.
–  W  opublikowanych  wynikach  wyraźnie 

widać pozytywny wpływ Programu 10+, który 
stanowi  dziś  istotną  przewagę  konkurencyjną 
LOTOSU  –  podkreśla  Paweł  Olechnowicz,  pre-
zes Grupy LOTOS S.A. – Na szczególną uwagę 
zasługuje  fakt,  że  LOTOS  zwiększa  sprzedaż 
i  udziały w  rynku w  okresie  ogólnego  spadku 
konsumpcji paliw płynnych w Polsce. To świad-
czy  o  najwyższej  jakości  naszych  produktów, 
wysokiej  elastyczności oferty handlowej  i part-
nerskim podejściu do klientów.

Konsolidacja na Litwie, złoże produkcyjne 
w Norwegii 
W III kw. br. średnie wydobycie ropy nafto-

wej na Morzu Bałtyckim wyniosło 3233 bbl/d. 
Na Litwie w tym samym czasie wydobyto śred-
nio  1579  bbl/d.  Spółka  LOTOS  Petrobaltic wy-
dobywała ropę i gaz ze złoża B3. Wiercenia ko-
lejnych otworów w ramach zagospodarowania 
złoża  B8  potwierdziły  możliwość  osiągnięcia 
zakładanego  współczynnika  wydobycia  ropy 
naftowej. 
Pod koniec września w Wilnie LOTOS Geo-

nafta  podpisała  umowę  kupna  50%  udziałów 
w spółce UAB Manifoldas. Zamknięcie transakcji 
nastąpi  do  końca  tego  roku,  pod  warunkiem 
uzyskania zgody litewskiego urzędu antymono-
polowego.  Przejęcie  udziałów w  spółce Mani-
foldas, to kolejny krok na drodze dalszej konso-
lidacji aktywów poszukiwawczo-wydobywczych 
na Litwie. 
W  Norwegii  prowadzone  są  aktywne 

działania w  celu pozyskania udziałów w złożu 
produkcyjnym, z uwagi na potencjalne korzyści 
finansowe wynikające  z możliwości  rozliczenia 
aktywa podatkowego powstałego wskutek od-
pisów na złożu Yme.

Wysokie marże ON wzmocniły EBIT
Wykorzystanie mocy przerobowych rafinerii 

gdańskiej wyniosło w  III  kw. br. 98,7%  (+6,5 
p.p.  kw./kw.).  Elastyczność  instalacji  wybudo-
wanych  w  ramach  Programu  10+  wykorzy-
stano w kierunku przerobu innych niż Rozewie 
i  Ural  gatunków  ropy  naftowej  (Basrah  Light, 
Troll i Arab Extra Light). Zwiększenie uzysku ole-
ju napędowego (ON) o 72,4 tys. ton (kw./kw.), 
przy wzroście marży z notowań tego produktu 

(20,5% kw./kw.  i 38,3% r./r.) znacznie wzmoc-
niło  efekt wzrostu marży  z  notowań na wynik 
operacyjny spółki. 
Spadek konsumpcji paliw płynnych w Pol-

sce o 6,6% po 8 miesiącach 2012 r. (vs. koniec 
sierpnia  2011  r.)  odzwierciedla  dekoniunkturę 
w krajowej gospodarce. Na koniec sierpnia br. 
zapotrzebowanie na ON w kraju zmniejszyło się 
o 7,1% (r./r.). Ujemne wyniki branży budowlanej 
i  rosnące  koszty  sektora  transportu  nie  dostar-
czają bodźców do wzrostu popytu na diesla. 
Mimo  to  w  tym  czasie  udział  LOTOSU 

w krajowym rynku paliw ogółem wynosił 34% 
(+0,7 p.p. r./r.). 

LOTOS najszybciej rozwijająca 
się siecią w Polsce 
W  III  kw.  br.  kontynuowano  rozbudo-

wę  i  restrukturyzację  sieci  detalicznej  LOTOS. 
W  analizowanym  okresie  LOTOS  nadal  był  li-
derem wzrostu  liczby  stacji  na  polskim  rynku 
(+13,6% r./r.). Wzrost liczby stacji, przełożył się 
na wzrost masy marży detalicznej. Mimo spad-
ku krajowej konsumpcji detalicznej paliw (-6% 
na koniec sierpnia 2012 (r./r.) LOTOS odnotował 
w  obszarze  detalu  zarówno  wzrost  wolume-
nów  sprzedaży  (+5,3%  kw./kw.),  jak  i  przy-
chodów ze sprzedaży (+7,3% kw./kw. i +10% 
r./r.). Z kolei wynik operacyjny detalu wyniósł 4 
mln zł  i był wyższy o 48,1% kw./kw. Na ww. 
wynik  główny  wpływ miał  wzrost  wolumenu 
sprzedaży  oraz  poprawa marży  detalicznej  na 
krajowym rynku. 
W  warunkach  utrzymującej  się  ujemnej 

dynamiki  konsumpcji  paliw  płynnych  w  Pol-
sce,  udział  LOTOSU w detalicznym  rynku pa-
liw mierzony wolumenem sprzedanej benzyny 
i  ON  na  koniec  sierpnia  2012  r.  wynosił  8% 
(vs. 7,6% r./r.). 

LOTOS i CalEnergy razem zagospo-
darują bałtyckie złoża gazu 

LOTOS Petrobaltic S.A. wspólnie z CalE-
nergy Resources Poland Sp. z o.o. zagospo-
daruje położone na Morzu Bałtyckim złoża 
gazowe B4 i B6. W sumie do wydobycia 
jest nawet 4 mld m3 gazu. 30 październi-
ka br. w Gdańsku spółki podpisały umowę 
o współpracy.
Projekt  przewiduje  współpracę  LOTOS  Pe-

trobaltic  S.A.  z  CalEnergy  Resources  Poland 
prowadzoną w formule spółki celowej, w której 
udział w zysku i kosztach będzie kształtował się 
na  poziomie  51%  dla  LOTOS  Petrobaltic  oraz 

49% dla CalEnergy Resources. 
–  Jesteśmy  bardzo  zadowoleni  z  tego, 

że  naszym  partnerem  na  złożach  B4  i  B6  jest 
właśnie  CalEnergy  Resources  Poland  –  mówi 
Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – 
Kompetencje i potencjał, które stoją za tą firmą, 
pozwalają  nam  z  optymizmem oceniać  szanse 
zagospodarowania naszych złóż gazowych.
–  Zainteresowanie  spółki  CalEnergy  pro-

jektem  trwa  od  dłuższego  czasu  i  niezmiernie 
cieszy  nas  fakt,  że  właśnie  otwarła  się  przed 
nami możliwość współpracy z LOTOS Petrobaltic 
przy zagospodarowaniu złóż – powiedział Peter 
Youngs,  dyrektor  zarządzający  grupy  kapita-
łowej  CalEnergy  Resources  –  Mamy  ogromną 
nadzieję,  że przepisy nowej ustawy o podatku 
od wydobycia węglowodorów, która ma zostać 
ogłoszona w  listopadzie,  nie  podważą  ekono-
micznej  opłacalności wydobycia  ropy  naftowej 
i gazu ze złóż podmorskich. 
Zgodnie  z programem prac przygotowaw-

czych, pozyskanie danych sejsmicznych i wybór 
wstępnej koncepcji zagospodarowania zaplano-
wano na lata 2013–2014. Po zakończeniu tego 
etapu, partnerzy będą mogli podjąć ostateczną 
decyzję inwestycyjną (FID) odnośnie zagospoda-
rowania  złóż. Dodatkowo omawiane przedsię-
wzięcie pozwoli LOTOS Petrobaltic na realizację 
prac poszukiwawczych i zagospodarowanie in-
nych zasobów, które potencjalnie mogą zostać 
połączone ze złożami B4 i B6. 
CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. nale-

ży do MidAmerican Energy Holdings Company, 
spółki kontrolowanej przez Berkshire Hathaway 
Inc.
Zgodnie  z  umową  CalEnergy  Resources 

Poland  Sp.  z  o.o.  pokryje  koszty  badań  sej-
smicznych oraz koszty przygotowania wstępnej 
koncepcji zagospodarowania złóż przypadające 
zarówno  na  CalEnergy  Resources  Poland  Sp. 
z  o.o.  jak  i  LOTOS  Petrobaltic. Umowa  została 
zawarta  pod  kilkoma  warunkami  zawieszają-
cymi, do których należy zapewnienie, że nowa 
ustawa o podatku od wydobycia węglowodo-
rów  nie  podważy  ekonomicznej  opłacalności 
przedsięwzięcia. 
Zawarcie umowy stanowi początek wspól-

nych działań obu firm, w tym współpracy przy 
tworzeniu spółki celowej i czynnościach związa-
nych z przeniesieniem koncesji. 

Biuro Informacji 
Grupa LOTOS S.A.
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Powstanie pierwsze 
w Polsce Laboratorium 
Wzorcowania Gazomierzy 
przy ciśnieniu roboczym

5 listopada 2012 r. Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zawarł umo-
wę z konsorcjum, którego liderem jest firma 
Techmadex S.A., na zaprojektowanie i budo-
wę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy. 
Laboratorium  Wzorcowania  Gazomierzy 

zostanie  wybudowane  na  terenie  tłoczni  gazu 
w Hołowczycach w województwie mazowieckim. 
Najważniejszą  częścią  laboratorium będzie 

pierwsze w Polsce stanowisko do wzorcowania 
gazomierzy  gazem  ziemnym przy  ciśnieniu  ro-
boczym  (ciśnienie  średnie  i  wysokie).  Innowa-
cyjność stanowiska polega na możliwości pracy 
zarówno w trybie zamkniętym,  jak  i otwartym. 
W  Laboratorium  będą  wzorcowane  wszystkie 
gazomierze służące do rozliczeń na stacjach I i II 
stopnia.  Dzięki  temu  zwiększy  się  dokładność 
pomiaru objętości gazu w rozliczeniach z klien-
tami  w  punktach  wejścia  i  wyjścia  systemu 
przesyłowego.  Pozwoli  to  również  na  bardziej 
precyzyjne określanie różnicy bilansowej.
Do  zadań  wykonawcy  należą  między  in-

nymi:  opracowanie  dokumentacji  projektowej, 
roboty  budowlano-montażowe,  rozruch  stano-
wiska oraz szkolenie personelu.
Umowa  została  zawarta  w  wyniku  prze-

prowadzonego  przez  inwestora  postępowania 
przetargowego.  W  skład  konsorcjum,  oprócz  
Techmadex S.A., wchodzi GP Energia Sp. z o.o. 
(spółka zależna Techmadex S.A.) oraz Atrem S.A.
Wartość  netto  przedmiotu  umowy  to  ponad 

26 mln zł. Projekt jest dofinansowywany ze środ-
ków Unijnych z Programu Operacyjnego  Innowa-
cyjna Gospodarka w ramach działania 1.4 – 4.1.
Laboratorium  Wzorcowania  Gazomierzy 

powstanie do końca 2014 roku.

Produkt przepustowości 
powiązanej w Lasowie 
planowany na 2014 r.

GAZ-SYSTEM S.A. i niemiecki operator 
system przesyłowego ONTRAS - VNG Ga-

stransport GmbH rozpoczynają konsultacje 
z rynkiem w sprawie warunków pilotażowe-
go projektu
Operatorzy  Systemów  Przesyłowych  (OSP) 

polski GAZ-SYSTEM S.A. oraz niemiecki ONTRAS 
- VNG Gastransport GmbH wdrożą pilotażowy 
projekt  w  zakresie  udostępnienia  przepusto-
wości powiązanej w punkcie Lasów na granicy 
polsko  –  niemieckiej.  Projekt  zyskał  poparcie 
krajowych urzędów regulacji, tj. polskiego Urzę-
du Regulacji Energetyki oraz niemieckiego  Bun-
desnetzagentur (BNetzA). 
Udostępnienie przepustowości  powiązanej 

będzie  przeprowadzone  zgodnie  z  postano-
wieniami  Kodeksu  Sieciowego w  zakresie me-
chanizmów  alokacji  przepustowości  (European 
Capacity Allocation Mechanisms Network Code 
(NC  CAM).  Przepustowość  będzie  oferowana 
w punkcie połączenia międzysystemowego Pol-
ska  –  Niemcy  w  Lasowie.  Koncepcja  projektu 
pilotażowego zainicjowana przez obydwu ope-
ratorów  została  zaakceptowana  przez  krajowe 
organy regulacyjne obydwu państw pod koniec 
lipca 2012 roku.
Projekt  pilotażowy  przewiduje,  że  prze-

pustowość  powiązana  zostanie  sprzedana  na 
aukcji  w  czerwcu  2013  roku.  Aukcja  obejmie 
przepustowość powiązaną dla  II,  III  i  IV  kwar-
tału  roku  gazowego 2013/14  (styczeń  - wrze-
sień  2014).  Pierwszy  kwartał  roku  gazowego 
2013/14  został  już  zakontraktowany,  a  zatem 
przepustowość  na  ten  okres  nie może  być  już 
przedmiotem oferty. 
W  okresie  od  5  do  23  listopada  2012  r. 

operatorzy  skonsultują  z  uczestnikami  rynku 
koncepcję  powiązanego  produktu,  zakres  ofe-
rowanej przepustowości, regulamin aukcji oraz 
ramy umowne. Odpowiednie seminarium kon-
sultacyjne odbędzie się w siedzibie GAZ-SYSTEM 
S.A. w Warszawie 15 listopada 2012 r. 
Dokumenty  konsultacyjne  będą  dostępne 

od  początku  listopada  na  stronach  www.gaz-
-system.pl oraz www.ontras.de

GAZ-SYSTEM S.A. laureatem 
srebrnej nagrody w kategorii 
dużych wdrożeń w konkursie 
SAP Quality Awards 2012

Firma SAP ogłosiła wyniki konkursu SAP 
Quality Awards 2012 w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej. Wśród polskich firm 
najwyżej uplasował się Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., który zdobył 
srebrną nagrodę w kategorii „Duże wdro-
żenia” za implementację systemu SAP ERP. 
Projekt został zrealizowany przez firmę S&T 
Services Polska Sp z o.o.
GAZ-SYSTEM  S.A.  jest  drugą  polską  firmą 

w historii SAP Quality Awards, której udało się 
stanąć na podium tego prestiżowego konkursu. 
Jednocześnie nagroda „Silver Winner” jest naj-
wyższym wyróżnieniem, jakie zostało przyznane 
za wdrożenie SAP w Polsce.
Wdrożenie  systemu  SAP  ERP  w  firmie 

GAZ-SYSTEM  S.A.  było  jednym  z  największych 
i  najbardziej  kompleksowych  projektów  ERP 
zrealizowanych  w  naszym  kraju  w  ostatnich 
latach.  Przyznając  nagrodę,  jury  SAP  Quality 
Awards podkreśliło „bardzo  jasne wyznaczenie 
celów  biznesowych  projektu,  ściśle  zharmoni-
zowanych z długofalową strategią GAZ-SYSTEM 
S.A., a  także doskonałe procedury projektowe, 
wprowadzenie  procesów  zarządzania  zmianą, 
przekazywania wiedzy z pomocą narzędzi e-le-
arningowych oraz spójnego systemu zapewnia-
nia jakości”. 
Zwrócono  również  uwagę  na  doskonałą 

współpracę między GAZ-SYSTEM S.A. i parterem 
wdrożeniowym, firmą S&T Services Polska. Pod-
kreślono  także  fakt,  że  wdrożone  rozwiązania 
SAP stanowią bazę, która wspiera dalszy rozwój 
firmy,  pozwala  na  lepsze  zarządzanie  inwesty-
cjami,  optymalizację  wykorzystania  zasobów 
przedsiębiorstwa  i  ujednolicenie  informacji  za-
rządczych  w  rozproszonych  terytorialnych  jed-
nostkach  GAZ-SYSTEM  S.A.  Projekt  wdrożenia 
systemu SAP ERP w GAZ-SYSTEM S.A. obejmo-
wał: zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie 
zintegrowanego  systemu wspomagania  zarzą-
dzania przedsiębiorstwem.
Konkurs SAP Quality Awards został zorgani-

zowany po raz czwarty. W jury konkursu zasia-
dają specjaliści SAP  i niezależni eksperci w za-
kresie  wdrożeń  aplikacji  biznesowych.  Celem 
konkursu SAP Quality Awards jest promowanie 
wysokiej  jakości  wdrożeń  i  budowanie  wie-
dzy  o  najlepszych  praktykach  wdrożeniowych. 
W tegorocznej edycji nagrodzono  łącznie dzie-
więć projektów z pięciu krajów: Czech, Węgier, 
Polski, Serbii i Słowacji. Nagrody przyznane zo-
stały w trzech kategoriach: duże, średnie i małe 
wdrożenia.

Małgorzata Polkowska 
Rzecznik prasowy

GAZ-SYSTEM S.A.
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Stanisław Szafran Wioleta Wanat

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
6.11.2012 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie komitetu redakcyjnego „Vademecum Ga-
zownika”.
•  Głównym tematem spotkania było omówienie stanu zaawansowania prac nad realizacją „Va-
demecum Gazownika”. 

•  Komitet Redakcyjny przyjął informację  na temat stanu końcowej korekty technicznej tomów III 
i IV. Stan prac wskazuje, że w drugiej połowie listopada br. zostanie ukończony druk w/w to-
mów Vademecum. 

•  Według przedstawionych materiałów Komitet Redakcyjny stwierdził,  że prace nad  realizacją 
tomu I są w końcowej fazie opracowania: wykonane są wersje robocze wszystkich rozdziałów. 

•  Rozdziały ukończone są przekazywane recenzentowi do oceny. Konieczne jest dopracowanie 
przygotowanego materiału pod względem wymogów  redakcyjnych  i  terminologią oraz we-
ryfikacja spisów literatury i opracowanie skorowidza. Podobnie zaawansowane są prace nad 
realizacją tomu II. Znaczna część tego tomu (400 str. tekstu) jest już po recenzji i do zrecenzo-
wanych rozdziałów wprowadzane są poprawki wyspecyfikowane przez recenzenta. 

•  W lutym 2013 r. tom I i II zostaną przekazane do składania, a ich druk zostanie ukończony przy 
końcu I kwartału 2013 r.

7.11.2012 r. w Warszawie w sali  konferencyjnej PKN ORLEN SA, w Warszawie odbyło  się 
posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG, któremu przewodniczył prezes kol. Dariusz Jacek Krawiec. 
Głównym przedmiotem posiedzenia było:
•  powołanie Prezydium Zarządu Głównego SITPNiG,
•  powołanie  przewodniczących  i  składów  organów  doradczych  Zarządu  Głównego  SITPNiG, 
a w tym Komitetów Naukowo-Technicznych, Komisji Głównych, Rad i Redakcji Czasopism,

•  zatwierdzenie założeń do budżetu SITPNiG na rok 2013,
•  powołanie Komitetu Organizacyjnego VIII Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników

15-16.11.2012 r. w Łodzi odbył się jubileusz 25 –lecia firmy COMMON S.A.

20.11.2012 r. w Biurze Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się pierwsze posie-
dzenie Głównej Komisji ds. Pomocy Koleżeńskiej, wybranej na kadencję 2012-2016 r.

26.11.2012 r. w  Biurze  Zarządu Głównego  SITPNiG w Krakowie  odbyło  się  I  posiedzenie 
Komitetu ds. Górnictwa, Nafty i Gazu, wybranego na kadencję 2012-2016 r.

22.11.2012 r. w Biurze  Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło  się  I  posiedzenie 
Głównej Komisji ds. Odznaczeń i Tutułów Honorowych, wybranego na kadencję 2012-2016 r.

29.11.2012 r. Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowe-
go i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce.

30.11.2012 r. w Warszawie odbyła się Barbórka Centralna GK PGNiG.

70 urodziny Jerzy Naumnik 
z oddziału w Warszawie I 
w dniu 8.11.2012 r.

70 urodziny Alicja Józefowicz 
z oddziału w Gdańsku 
w dniu 20.11.2012 r.

70 urodziny Mirosława Dynarska 
z oddziału w Poznaniu 
w dniu 28.11.2012 r.

75 urodziny Alicja Krawczyk 
z oddziału w Warszawie II 
w dniu 2.11.2012 r.

75 urodziny Mieczysław Mróz 
z oddziału w Tarnowie 
w dniu 3.11.2012 r.

75 urodziny Teresa Bugielska 
z oddziału w Sanoku 
w dniu 9.11.2012 r.

75 urodziny Stanisław Kufel 
z oddziału w Poznaniu 
w dniu 11.11.2012 r.

80 urodziny Joanna Podrazka-Manaczyńska 
z oddziału w Pile 
w dniu 25.11.2012 r.

85 urodziny Maria Jabłczyńska 
z oddziału w Krośnie 
w dniu 30.11.2012 r.
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7 listopada 2012 r. odbyło się w sali kon-
ferencyjnej PKN ORLEN SA w Warszawie drugie 
w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Głów-
nego  SITPNiG.  Posiedzeniu  przewodniczył  pre-
zes SITPNiG Dariusz Jacek Krawiec.
Głównym przedmiotem posiedzenia było:
• powołanie  Prezydium  Zarządu  Główne-
go SITPNiG, 

• powołanie  przewodniczących  i  składów 
organów doradczych Zarządu Głównego 
SITPNiG, a w tym Komitetów Naukowo-
-Technicznych,  Komisji  Głównych,  Rad 
i Redakcji Czasopism,

•  zatwierdzenie  założeń do budżetu SITP-
NiG na rok 2013,

• powołanie  Komitetu  Organizacyjnego 
VIII Polskiego Kongresu Naftowców i Ga-
zowników.

A.  Zarząd Główny na wniosek prezesa SITPNiG 
Dariusza  Jacka Krawca powołał  Prezydium 
Zarzadu Głównego w składzie:
Dariusz Jacek Krawiec  –  prezes  SITPNiG 
(wybrany przez XXXVIII WZD SITPNiG),
Stanisław Rychlicki – I wiceprezes ds. na-
ukowych i edukacyjnych,
Kazimierz Nowak – wiceprezes ds. gazow-
nictwa,
Jacek Stepek  –  wiceprezes  ds.  górnictwa 
nafty i gazu,
Krzysztof Janas – wiceprezes ds. rafineryj-
nych i dystrybucji produktów naftowych,
Ryszard Ryba – skarbnik,
Stanisław Szafran –  sekretarz generalny 
(wybrany na I posiedzeniu Zarządu Głów-
nego). 

B.  Zarząd  Główny  powołał  na  przewodni-
czącego  Rady  Seniorów dr inż. Ludwika 
Kossowicza, który na mocy § 23 ust. 3 pkt 

4 Statutu SITPNiG wszedł w skład Zarządu 
Głównego SITPNiG. 

C.  Zarząd Główny SITPNiG powołał na kaden-
cję 2012 - 2016 organa doradcze, kapituły 
i redaktorów naczelnych czasopism SITPNiG 
oraz ich składy osobowe:

I. KOMITETY NAUKOWO-TECHNICZNE: 
1. Komitet Naukowo-Techniczny ds. Górnic-

twa Nafty i Gazu: 
Tadeusz Kozimor – przewodniczący,
Janusz Bażak – członek,
Stanisław Gazda – członek,
Andrzej Grasela – członek,
Janusz Kurmański – członek,
Andrzej Maksym – członek,
Roman Modzelewski – członek,
Jerzy Nalepa – członek,
Stanisław Niedbalec – członek,
Józef Potera – członek,
Andrzej Rajczak – członek,
Jerzy Stopa – członek,
Mariusz Świątkiewicz – członek,
Michał Wieczorek – członek,
Rafał Wiśniowski – członek,
Waldemar Wójcik – członek,
Robert Wrzask – członek,
Zbigniew Ząbkiewicz – członek.

2. Komitet Naukowo-Techniczny ds. Gazow-
nictwa: 
Marzena Majdzik – przewodniczący,
Krzysztof Baniak – członek,
Krystyna Brydak – członek,
Krzysztof Busza – członek,
Eliza Dyakowska – członek,
Andrzej Fedor – członek,
Paweł Fenrych – członek,
Maria Gębka – członek,
Tomasz Godlejewski – członek,

Wojciech Grządzielski – członek,
Krzysztof Grzegółka – członek,
Wiesław Gurdak – członek,
Patrycja Haberska – członek,
Janusz Honkowicz – członek,
Wiesław Karamon – członek,
Mariusz Konieczny – członek,
Henryk Kurek – członek,
Mariusz Łaciak – członek,
Stanisław Nagy – członek,
Dariusz Nojek – członek,
Zbigniew Nowak – członek,
Bogdan Pastuszko – członek,
Robert Piotrowski – członek,
Elżbieta Rybak-Wilusz – członek,
Czesław Rybicki – członek,
Wojciech Żołnowski – członek. 

3. Komitet Naukowo-Techniczny ds. Rafine-
ryjnych i Dystrybucji Produktów 
Naftowych:
Czesław Bugaj – przewodniczący,
Jan Biedroń – członek,
Krzysztof Janas – członek,
Andrzej Kłosa – członek,
Marek Lesisz – członek. 

II. KOMISJE GŁÓWNE:
1. Główna Komisja ds. Odznaczeń i Tytułów 

Honorowych: 
Włodzimierz Tomczak – przewodniczący,
Piotr Marcinkowski – zastępca przewodni-
czącego,
Anna Zaleszczuk – sekretarz,
Zbigniew Abrasowicz – członek,
Radosław Florek – członek,
Alicja Kaczmarczyk – członek,
Jacek Kawula – członek,
Jerzy Koprzywa – członek,
Jacek Łoda – członek,
Lucjan Łużecki – członek,
Jolanta Obara-Janocha – członek,
Zenon Pociecha – członek,
Dariusz Skurczyński – członek.

II posiedzenie Zarzadu Głównego SITPNiG

Kol. Dariusz Jacek Krawiec - prezes SITPNiG otwiera obrady Zarządu Głównego. Fot. W. Wanat
Kol. Stanisław Szafran - sekretarz generalny wręcza kol. Dariuszowi Jackowi Krawcowi - preze-
sowi SITPNiG pamiatkową lampę na rozpoczęcie kadencji. Fot. W. Wanat
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2. Główna Komisja ds. Aktów Prawnych 
SITPNiG: 
Maciej Załubka – przewodniczący,
Remigiusz Bartoszewicz – członek,
Monika Fiejdasz – członek,
Beata Gawłowska-Bajda – członek,
Henryk Grabowski – członek,
Grażyna Jarecka – członek,
Piotr Kosowski – członek,
Piotr Marynowicz – członek,
Katarzyna Prochowska – członek.

3. Główna Komisja ds. Szkolenia:
Andrzej Grasela – przewodniczący,
Grzegorz Bazan – członek,
Maciej Bednarek – członek,
Alicja Białas – członek,
Ewa Chwiałkowska–Szwajorek – członek,
Zbigniew Gmiński – członek,
Zbigniew Jarzyna – członek,
Stanisław Łaciak – członek,
Jerzy Kosiński – członek,
Renata Machnik – członek,
Zbigniew Oskroba – członek,
Mariusz Sołtys – członek,
Jerzy Świtek – członek,
Ryszard Zemrak – członek.

4. Główna Komisja Finansowo-Budżetowa:
Marek Dobryniewski – przewodniczący,
Maria Baszyńska – członek,
Aleksander Bąk – członek,
Marek Buchelt – członek,
Anna Chojnacka – członek,
Ewa Daniszewska – członek,
Ewa Flis – członek,
Barbara Janke – członek,
Barbara Kowal – członek,
Ewa Kwiek – członek,
Wiesław Pawłowski – członek,
Agnieszka Rudnicka – członek,
Ryszard Ryba – członek,
Alicja Szczepaniak – członek, 
Janina Zeman – członek.

5. Główna Komisja ds. Historii 
 i Muzealnictwa:
Janusz Pudło – przewodniczący,
Czesław Bobek – członek,
Andrzej Drzymała – członek,
Tadeusz Gruszczyński – członek,
Piotr Janocha – członek,
Jan Kruczak – członek,
Andrzej Macheła-Olszacki – członek,
Jerzy Markowicz – członek,
Wojciech Niepewny – członek,
Wanda Ryś – członek,
Wojciech Świszcz – członek,
Tadeusz Wais – członek,
Albin Wojnar – członek,
Tadeusz Zugehoer – członek.

6. Główna Komisja ds. Współpracy z EAGE:
Leopold Sułkowski – przewodniczący,
Maria Magdalena Szafran – sekretarz,
Dorota Rajczyk-Gałkowska – członek, 
Jerzy Skibicki – członek,
Jerzy Stopa – członek,
Anna Szurkowska – członek,
Tadeusz Wilczek – członek, 
Jan Wójcik – członek.

7. Główna Komisja ds. Opiniowania 
 Państwowych Aktów Prawnych:
Wiesław Prugar – przewodniczący,
Andrzej Barczyński – członek,
Ryszard Chylarecki – członek,
Maciej Nowakowski – członek.

8. Główna Komisja ds. Młodzieży 
 i Studentów:
Vacat – przewodniczący,
Paweł Broda – członek,
Paweł Buczyński – członek,
Sławomir Ciećko – członek,
Małgorzata Cielek – członek,
Bożena Damian – członek,
Michał Dudek – członek,
Monika Grzybowska – członek,
Damian Guzewski – członek,

Patrycja Haberska – członek,
Jakub Janas – członek,
Michał Konieczny – członek,
Sławomir Kowalski – członek,
Kamil Kurek – członek,
Miłosz Muzyka – członek,
Urszula Nowak-Bogdanowicz – członek,
Robert Piotrowski – członek,
Małgorzata Ratajczak – członek,
Mateusz Rożnowski – członek,
Łukasz Ryś – członek,
Mariusz Świątkiewicz – członek,
Sławomir Stępniak – członek,
Maria Magdalena Szafran – członek,
Magdalena Wajda – członek,
Iwona Wojnowska – członek,
Damian Wyrzykiewicz – członek.

9. Główna Komisja ds. Pomocy 
 Koleżeńskiej:
Marian Łowczowski – przewodniczący, 
Maria Magdalena Szafran – sekretarz, 
Anna Przybylska – członek,
Małgorzata Szatko – członek,
Grażyna Jarecka – członek.

III. RADY
1. Rada Seniorów: 
Ludwik Kossowicz – przewodniczący,
Zygmunt Śliwiński – wiceprzewodniczący, 
Andrzej Barczyński – członek, 
Zygmunt Berdysz – członek, 
Andrzej Brach – członek,
Czesław Bugaj – członek,
Kazimierz Chrobak – członek, 
Zbigniew Duda – członek, 
Mieczysław Jakiel – członek,
Piotr Karnkowski – członek, 
Jacek Kaysiewicz – członek, 
Józef Lenart – członek, 
Krystyna Maciurzyńska – członek, 
Andrzej Mikołajczak – członek, 
Lucjan Rudzik – członek, 

Członkowie Zarządu Głównego podczas obrad. Fot. W. Wanat Fot. W. Wanat
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Stanisław Rychlicki – członek, 
Stanisław Rzemiński – członek, 
Jakub Siemek – członek, 
Stanisław Szafran – członek, 
Jerzy Szewczyk – członek, 
Stanisław Szołkowski – członek, 
Ryszard Wolwowicz – członek, 
Józef Zuzak – członek.

2. Rada Konsultacyjna Prezesów SITPNiG:
Michał Szubski – przewodniczący,
Ludwik Kossowicz – członek,
Marek Bakuła – członek,
Ryszard Cygan – członek,
Stanisław Szołkowski – członek,
Jerzy Szewczyk – członek,
Janusz Wiśniewski – członek.

3. Rada Techniczna Rzeczoznawców: 
Andrzej Michniewski – przewodniczący,
Stanisław Czubik – zastępca przewodniczą-
cego,
Andrzej Mikołajczak – zastępca przewodni-
czącego,
Wojciech Czapiewski – członek,
Krzysztof Dybaś – członek,
Stanisław Józefczyk – członek,
Józef Katra – członek,
Jan Wicorek – członek,
Zbigniew Gmiński – członek,
Marcin Kroczek – członek,
Zbigniew Łabuz – członek,
Marek Buchelt – członek,

Janusz Tokarzewski – członek,
Andrzej Barczyński – członek,
Aniela Modrowska – członek,
Ewa Przedpełska – członek,
Tadeusz Zugehoer – członek.

4. Rada Programowa "Wiadomości Nafto-
wych i Gazowniczych": 
Stanisław Nagy – przewodniczący,
Maria Ciechanowska – zastępca przewod-
niczącego,
Urszula Furtak – członek,
Andrzej Koźlecki – członek,
Jacek Marczyk – członek,
Maciej Nowakowski – członek,
Stanisław Rychlicki – członek,
Łukasz Ryś – członek,
Jan Sęp – członek,
Jerzy Stopa – członek,
Stanisław Szafran – członek,
Zygmunt Śliwiński – członek,
Magdalena Wajda – członek.

5. Rada Naukowa "Wiadomości Naftowych 
i Gazowniczych":
Kazimierz Twardowski – przewodniczący,
Petr Bujok – członek,
Stefan Miska – członek.

6. Rada Programowa "Wieku Nafty":
Stanisław Nagy – przewodniczący,
Maria Ciechanowska – zastępca przewod-
niczącego,
Urszula Furtak – członek,

Andrzej Koźlecki – członek,
Jacek Marczyk – członek,
Maciej Nowakowski – członek,
Stanisław Rychlicki – członek,
Łukasz Ryś – członek,
Jan Sęp – członek,
Jerzy Stopa – członek,
Stanisław Szafran – członek,
Zygmunt Śliwiński – członek,
Magdalena Wajda – członek.

7. Rada Szkół im. Ignacego Łukasiewicza: 
Joanna Kubit – przewodnicząca,
Barbara  Basiurka  –  wiceprzewodnicząca 
–  Szkoła  Podstawowa  im.  I.  Łukasiewicza 
w Czarnej, 
Wiesław Turzański – wiceprzewodniczący, 
Sylwia  Staruchowicz  –  sekretarz  –  Zespół 
Szkół im. I. Łukasiewicza w Strachocinie, 
Romana Drozdowska – członek Prezydium 
Rady – Szkoła Podstawowa im. I. Łukasie-
wicza w Ropience, 
Stanisław Pawul – członek Prezydium Rady 
–  Szkoła  Podstawowa  im.  I.  Łukasiewicza 
w Węglówce, 
Alfred Biernacki – członek – Zespół Szkół nr 
1 im. I. Łukasiewicza w Gorlicach, 
Lucyna  Brodziak  –  członek  –  Zespół  Szkół 
Chemicznych  im.  I.  Łukasiewicza  w  Byd-
goszczy, 
Alekander Dubiel – członek – Zespół Szkół 
im. I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie, 

Członkowie Zarządu Głównego podczas obrad. Fot. W. Wanat Fot. W. Wanat
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6  listopada  2012  r.  w  sali  konferencyjnej 
Mazowieckiej  Spółki  Gazownictwa  sp.  z  o.o. 
w Warszawie odbyło się XIII posiedzenie Komi-
tetu Redakcyjnego „Vademecum Gazownika”. 
W spotkaniu uczestniczyli:
• Kazimierz Nowak – przewodniczący Ko-
mitetu Redakcyjnego,

• Adam  Matkowski  –  redaktor  naczelny, 
redaktor tomu IV,

•  Stanisław Szafran – redaktor wydawniczy,
• Andrzej Barczyński – redaktor tomu I,
• Robert Piotrowski.
Głównym  tematem  spotkanie  było  omó-

wieniu  stanu  zaawansowania  prac  nad  re-

XIII posiedzenie Komitetu Redakcyjnego „Vademecum Gazownika”
alizacją  „Vademecum  Gazownika”.  Komitet 
Redakcyjny przyjął  informację na temat stanu 
końcowej  korekty  technicznej  tomów  III  i  IV. 
Stan prac wskazuje,  że w drugiej  połowie  li-
stopada br. zostanie ukończony druk w/w to-
mów  Vademecum.  Według  przedstawionych 
materiałów Komitet Redakcyjny stwierdził,  że 
prace nad realizacją tomu I są w końcowej fa-
zie opracowania: wykonane są wersje robocze 
wszystkich  rozdziałów.  Rozdziały  ukończone 
są przekazywane recenzentowi do oceny. Ko-
nieczne  jest  dopracowanie  przygotowanego 
materiału pod względem wymogów redakcyj-
nych  i  terminologią  oraz  weryfikacja  spisów 

literatury i opracowanie skorowidza. Podobnie 
zaawansowane  są prace nad  realizacją  tomu 
II.  Znaczna  część  tego  tomu  (400  str.  tekstu) 
jest  już po  recenzji  i do zrecenzowanych  roz-
działów wprowadzane są poprawki wyspecy-
fikowane przez recenzenta. W w lutym 2013 r. 
tom  I  i  II  zostaną  przekazane  do  składania, 
a  ich  druk  zostanie  ukończony  przy  końcu 
I kwartału 2013 r.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Krystyna Fik – członek – Zespół Szkół im. I. 
Łukasiewicza w Kobylance, 
Agata Graf – członek – Zespół Szkół  im. I. 
Łukasiewicza we Wrzosowie, 
Aldona  Gryboś-Nowicka  –  członek  Szkoła 
Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Krygu,
Ewa  Karaś  –  członek  –  Publiczna  Szko-
ła  Podstawowa  Nr  2  im.  I.  Łukasiewicza 
w Brzesku,
Barbara  Kozera  –  członek  –  Zespół  Szkół 
Centrum  Edukacji  im.  I.  Łukasiewicza 
w Płocku,
Krzysztof Krężołek – członek – Gimnazjum 
im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej,
Mirosław Królicki – członek – Zespół Szkół 
Nr 5 im. I. Łukasiewicza w Sanoku, 
Justyna Ochab – członek – Szkoła Podsta-
wowa im. I. Łukasiewicza w Jodłówce, 
Bożena Pałka – członek – Publiczna Szkoła 
Podstawowa  im.  I.  Łukasiewicza w  Łążku 
Ordynackim, 
Małgorzata Prętnik – członek – Szkoła Pod-
stawowa im. I. Łukasiewicza w Chorkówce, 
Magdalena  Rejdych  –  członek  –  Szko-
ła  Podstawowa  nr  3  im.  I.  Łukasiewicza 
w Trzebini,
Elżbieta  Staniewska  –  członek  –  Szkoła 
Podstawowa  im.  I.  Łukasiewicza  w  Gar-
kach, 
Wiesława  Tutak  –  członek  –  Szkoła  Pod-
stawowa nr 2  im.  I.  Łukasiewicza w Wo-
łominie, 
Teresa Wojnicka  –  członek  –  Szkoła  Pod-
stawowa nr 2 im. I. Łukasiewicza w Hum-
niskach,
Maria Zegiel – członek – Szkoła Podstawo-
wa im. I. Łukasiewicza w Drwini, 
Witold  Górski  –  członek  –  O/SITPNiG 
w Krośnie,

Adam Janas – członek – O/SITPNiG w Kro-
śnie.

IV. KAPITUŁY:
1. Kapituła Medalu im. I. Łukasiewicza: 
Stanisław Rychlicki – kanclerz,
Stanisław Szafran – wicekanclerz,
Ludwik Kossowicz – członek,
Aleksander Fińdziński – członek,
Konrad Jaskuła – członek,
Piotr Karnkowski – członek,
Jerzy Małyska – członek,
Józef Raczkowski – członek,
Zygmunt Śliwiński – członek,
Ryszard Wolwowicz – członek.

2. Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG: 
Stanisław Szafran – kanclerz,
Stanisław Rychlicki – wicekanclerz,
Andrzej Gonet – wicekanclerz,
Adam Piestrzyński – wicekanclerz,
Jan Ziaja – sekretarz,
Michał Stefaniuk – sekretarz.

3. Kapituła Medalu Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. I. Łuka-
siewicza w Bóbrce: 
Stanisław Szafran – kanclerz,
Czesław Bugaj – wicekanclerz,
Bohdan Gocz – sekretarz, 
Stanisław Rychlicki – członek,
Jacek Stepek – członek.

V. REDAKCJE 
1. Redakcja Czasopisma „Wiadomości Naf-

towe i Gazownicze”: 
Piotr Dziadzio – redaktor naczelny,

2. Redakcja „Biuletynu Informacyjnego Za-
rządu Głównego SITPNiG”: 
Stanisław Szafran – redaktor naczelny,
Wioleta Wanat – członek.

3. Redakcja „Wieku Nafty”: 
Jan Lubaś – redaktor naczelny.

Zarząd  Główny  SITPNiG  podjął  decyzję 
o  zorganizowaniu  w  2013  r.  w  160  rocznicę 
narodzin  przemysłu  naftowego  VIII  Polskiego 
Kongresu  Naftowców  i  Gazowników.  W  celu 
zorganizowania Kongresu został powołany Ko-
mitet Organizacyjny i Rada Programowa. 

Komitet Organizacyjny został powołany 
w składzie:
Stanisław Szafran - przewodniczący,
Zbigniew Duda,
Wioleta Wanat, 
Bohdan Gocz, 
Stanisław Józefczyk,
Anna Zalaleszczuk,
Tadeusz Zawiliński.

Rada Programowa Kongresu pracować będzie 
w składzie:
Stanisław Rychlicki – przewodniczący,
Henryk Dytko,
Andrzej Grasela,
Krzysztof Janas
Sławomir Kudela,
Jan Lubaś,
Kazimierz Nowak,
Andrzej Pęcherek,
Ryszard Ryba,
Andrzej Schoeneich,
Jacek Stepek,
Bernard Ściechowski,
Zbigniew Ząbkiewicz.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG
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XVII Krajowe Spotkanie Użytkowników 
Oprogramowania Landmark ODDZIAŁ 

SANOK

W  dniach  24-26  października  2012  r. 
w Dworze Ostoia w Klimkówce koło Rymanowa 
odbyło  się XVII  Krajowe Spotkanie Użytkowni-
ków  Oprogramowania  Landmark.  Organizato-
rem konferencji było Koło Zakładowe nr 7 w Ja-
śle Oddziału SITPNiG w Sanoku oraz PGNiG SA 
Oddział w Sanoku. 
W  spotkaniu  uczestniczyli  przedstawiciele 

firmy Halliburton, przedstawiciele  instytucji na-
ukowych (AGH i  INiG Kraków), przedstawiciele 
Geofizyki  Kraków,  Geofizyki  Toruń,  pracownicy 
nowo utworzonego Oddziału Geologii i Eksplo-
atacji z Zielonej Góry, Piły, Warszawy, Krakowa, 
Sanoka,  Jasła  oraz  przedstawiciele  Oddziału 
SITPNiG w Sanoku. 
Zjazd  Użytkowników  Oprogramowania 

Landmark otworzył  Józef Potera  reprezentujący 
Oddział  Geologii  i  Eksploatacji  nawiązując  do 
tradycji corocznych spotkań oraz Stanisław Sie-
radzki  reprezentujący  Zarząd Oddziału  SITPNiG 
w  Sanoku,  który  przedstawił  ciekawą  historię 
Dworu  Ostoia,  w  którym  zorganizowano  te-
goroczną  konferencję.  Po  oficjalnym  otwarciu 
spotkania  przedstawiciele  firmy  Halliburton 
zaprezentowali  możliwości  swojego  oprogra-
mowania.  W  pięciu  wygłoszonych  referatach 
mieliśmy  okazje  zapoznać  się  między  innymi 
jak skutecznie zarządzać danymi w OpenWorks 
R5000,  jak  planować  wiercenie  otworów  na 
złożach niekonwencjonalnych, a także jak użycie 
zintegrowanego oprogramowania DecisionSpa-
ce  Desktop  i  innych  technik  oprogramowania 
poprawia  dokładność  interpretacji  i  redukuje 
ryzyko  poszukiwań.  Wieczorem  była  okazja 
podsumowania  tego dnia na uroczystej  kolacji 
sponsorowanej przez firmę Halliburton. 

W  kolejnym  dniu  uczestnicy  spotkania 
w pierwszym panelu wygłosili referaty dotyczą-
ce poszukiwania  i  rozpoznawania złóż niekon-
wencjonalnych tak w północnej części naszego 
kraju  (rejon  Lubocina)  jak  i  na  koncesjach  po-
szukiwawczych PGNiG na Lubelszczyźnie. Drugi 
panel dotyczył  przetwarzania danych  sejsmicz-
nych  (wykorzystania  technologii  ECP,  estymacji 
współczynnika Q z danych PPS, nowych możli-
wości migracji MG (F-K)). 
W  godzinach  popołudniowych  uczestnicy 

konferencji wzięli udział w wycieczce do Skanse-
nu Archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzci-
nicy koło Jasła, gdzie odkryto gród z początków 
epoki  brązu,  a  także  wczesnośredniowieczne 
grodzisko  słowiańskie.  Po  powrocie  uczestnicy 
biesiadowali  przy  muzyce  regionalnej  Kapeli 
Watra.

W ostatnim dniu  spotkania  tematyka  sku-
piała  się  na  poszukiwaniach  złóż w  dolomicie 
głównym,  możliwościach  występowania  puła-
pek  złożowych  w  utworach  triasu,  skompliko-
wanych  strukturach  karpackich,  jak  też  na  no-
wym spojrzeniu na budowę geologiczną  złoża 
gazu ziemnego Pruchnik-Pantalowice.
Jak zawsze to spotkanie dawało możliwość 

dyskusji,  wymiany  poglądów  i  doświadczeń. 
Mamy nadzieję, że może pod  inną nazwą, ale 
dalej  będą  organizowane  tego  typu  spotkania 
skupiające  geologów  i  geofizyków  z  różnych 
części naszego kraju, które umożliwiają wspólną 
integrację, a co za tym idzie lepszą współpracę.

Iwona Byś
Przewodnicząca KZ nr 7 w Jaśle

SITPNiG Oddział w Sanoku

Wycieczka do Karpackiej Troi

Uczestnicy konferencji podczas sesji referatowej Sponsorowana uroczysta kolacja
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Koniec  października  to  wg  Oddziału War-
szawa  II SITPNiG  jeszcze odpowiedni  czas aby 
odwiedzić Kresy Wschodnie. Wprawdzie dzień 
jest już krótki, a i pogoda niepewna, ale wcze-
śniej nie dało rady. 
Tak  więc  w  rześki  październikowy  pora-

nek wyruszyliśmy w  kierunku  na  południowy 
wschód od Warszawy. Ponieważ droga z War-
szawy  do  przejścia  granicznego  w  Medyce 
daleka,  pierwszy  nocleg  został  zaplanowany 
w Przemyślu. Tym bardziej, że po drodze zaha-
czyliśmy o Kopalnię Gazu Ziemnego Maćkowi-
ce. Po kopalni oprowadzili nas koledzy z Koła 
w  Przemyślu  Sanockiego  Oddziału  SITPNiG, 
w  tym  z-cy  kierowników  ośrodka  i  kopalni. 
Tam  też  spotkaliśmy  się  z  naszą  opiekunką 
i przewodnikiem na czas podróży po Kresach, 
Zosią Lisik.
Wieczorem zostaliśmy zaproszeni na spacer 

po starym, urokliwym Przemyślu, pod czujnym 
okiem  miejscowego  przewodnika,  prawdziwie 
zakochanego w swoim mieście.
Następnego  dnia  po wczesnym  śniadaniu 

wyruszyliśmy  w  dalszą  drogę  ku  granicy.  Na-
szym  pierwszym  celem  był  Poczajów  i  słynna 
Ławra  Poczajowska,  miejsce  kultu  religijnego 
prawosławia na Ukrainie. Manastyr króluje nad 
całą  okolicą.  Z  tarasów  otaczających  cerkwie 

i zabudowania klasztorne rozciąga się przepięk-
ny widok. Sama Ławra robi ogromne wrażenie 
wielkością, pięknem, kolorami.
Ciekawostką  dla  nas  było  to,  że  kobiety 

przebywające  na  terenie  monastyru  muszą 
obowiązkowo mieć  zakryte  głowy  i  być  ubra-
ne w spódnice. O ile z tym pierwszym nie było 
specjalnie  kłopotu,  o  tyle  ten  drugi  warunek 
stanowił  problem  dla  wszystkich  koleżanek 
w  spodniach. Ale  okazało  się,  że  na wszystko 
jest sposób – przed bramą można było wypoży-
czyć stosowne atrybuty i mogłyśmy my również 
podziwiać piękno tego miejsca.
Kolejny punkt programu to Zbaraż, miejsce 

znane  i  bliskie wszystkim wielbicielom  Trylogii 
Sienkiewicza.  To  w  tej  twierdzy,  zbudowanej  
jako  „zamek w  twierdzy”, w  1649  roku miała 
miejsce  słynna  obrona  miasta  i  zamku  przed 
wojskami  kozackimi  i  Tatarami. Obroną dowo-
dził Jeremi Wiśniowiecki, a wspierał go między 
innymi Jan Skrzetuski.

Zamek stoi na dziedzińcu otoczonym mura-
mi obronnymi z czterema bastionami i kazama-
tami oraz fosą o szerokości ok. 20 metrów.
Obecnie  wewnątrz  zamku  znajduje  się 

ukraińskie  muzeum  zawierające  różne  różności, 
a  wspomniane  oblężenie  upamiętniają  jedynie 
popiersia Bohuna, Skrzetuskiego i Chmielnickiego.
Noc zastała nas w Tarnopolu i tam czekała 

na  nas  uroczysta  kolacja  i  nocleg.  Nie  można 
pominąć faktu, że podczas kolacji w hotelowej 
ogólnodostępnej restauracji miały miejsce liczne 
akty umacniania przyjaźni polsko-ukraińskiej.
Następnego  dnia  mamy  wyznaczony  cel 

–  Czerniowce,  a  po  drodze  kilka  znakomitych 
miejsc historycznych. Warto podkreślić,  że  cały 
czas od momentu przekroczenia granicy polsko 
– ukraińskiej podróżujemy po ziemiach należą-
cych do  II wojny  światowej do  II  Rzeczpospo-
litej. Pierwszy postój  to miejscowość Skała Po-
dolska. W 1430 roku znalazła się w granicach 
Królestwa Polskiego i otrzymała prawa miejskie 
magdeburskie. To tutaj właśnie na rzece Zbrucz 
przebiegała  przedwojenna  granica  polsko-so-
wiecka. Poza ruinami nie pozostało tu nic przy-
pominającego naszą historię. Natomiast w mie-
ście stoi złoty pomnik Chmielnickiego.
Ze  Skały  Podolskiej  droga  wiedzie  do  Ka-

mieńca Podolskiego, rozsławionego przez Sien-
kiewicza w „Panu Wołodyjowskim”. Kamieniec 
Podolski  był  ostatnim  chrześcijańskim  przy-
czółkiem Rzeczypospolitej.  Ze względu na  swe 
nadzwyczajne  położenie  w  zakolu  niewielkiej 
rzeki  Smotrycz,  płynącej w  głębokim  skalistym 
wąwozie, był  twierdzą nie do  zdobycia,  twier-
dzą „nie ludzką ręką zbudowaną”. Zakole rzeki 
Smotrycz to prawie pełne koło, powodujące, że 
miasto znajduje się prawie na wyspie z niewiel-
kim przejściem na stały ląd. 
Dla  obrony  tego właśnie  przejścia  zbudo-

wano  potężną  warownię,  która  jeszcze  dziś 
wywiera imponujące wrażenie. To tutaj w 1672 

Podróż sentymentalna
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Uczestnicy wycieczki w Borysawiu. Fot. Jolanta Obara-Janocha

Zamek w Kamieńcu Podolskim. Fot. Jolanta Obara-Janocha
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roku dowodził obroną i zginął sienkiewiczowski 
Michał Wołodyjowski. Twierdza padła w wyni-
ku  oblężenia  armii  sułtańskiej,  choć  wcześniej 
dawała  odpór wielu  szturmom  różnych wojsk. 
(Fot. Zamek w Kamieńcu Podolskim).
Pomnik  pierwowzoru  postaci  Pana Micha-

ła – Jerzego Wołodyjowskiego znajduje się przy 
katedrze w mieście. 
Historia  samej  katedry  jest  również  cieka-

wa.  Była  zamieniona  w  meczet  muzułmański, 
posiada  więc  minaret  o  wysokości  ok.  36m. 
Po przywróceniu Podola Polsce ponownie kon-
sekrowano  meczet  na  katedrę,  a  na  szczycie 
minaretu  ustawiono  figurę  Matki  Bożej.  Po  II 
wojnie znajdowało się tu muzeum ateizmu. Do-
piero w 1991 roku Jan Paweł II odrodził diecezję 
Kamieniecko-Podolską. Pomnik Papieża również 
znajduje się na dziedzińcu katedry.
O  Kamieńcu można  jeszcze  dużo  opowia-

dać,  ale  może  nie  starczyć  miejsca,  a  jeszcze 
dużo do opisania. Przed nami zamek w Choci-
miu. Udajemy się w tym kierunku, ale po drodze 
zatrzymujemy  się  w  dawnej  polskiej  twierdzy, 
nad Dniestrem, u ujścia Zbrucza, zwanej Okopy 
Świętej Trójcy.
Tu  również podobnie  jak w Kamieńcu Po-

dolskim,  wykorzystane  zostały  naturalne  uwa-
runkowania. Dwie rzeki zamykają w pierścieniu 
twierdzę, a dostępu bronią fortyfikacje z brama-
mi Lwowską i Kamieniecką. Ruiny tych bram po-
zostały do dziś. Okopy Św. Trójcy pojawiają się 
w „Nieboskiej komedii” Krasińskiego.
Chocim.  Zamek  pojawia  się  nagle  przed 

oczami  i  wywołuje  niesłychane  wrażenie.  Po-
sadowiony  jest na kamiennym cyplu pomiędzy 
Dniestrem a jarem potoku do niego wpadające-
go. Położony na szlaku handlowym był ważnym 
punktem strategicznym. Ze względu na pobliski 
bród  na  rzece  był  łakomym  kąskiem.  Wielo-
krotnie przechodził z rąk do rąk, a jego historia 
związana jest z Polską, Mołdawią i Turcją. Tutaj 
w 1673 roku hetman wielki koronny Jan Sobie-
ski  odniósł  wielkie  zwycięstwo  nad  Turkami. 

Dziś zamek jest w zrujnowany, ale trwają w nim 
prace  naprawcze.  Pomimo  zniszczeń  wygląda 
imponująco, a Dniestr w tym miejscu jest bardzo 
malowniczy. (Fot. Zamek w Chocimiu).
Z  Chocimia  udaliśmy  się  na  nocleg  do 

pięknego miasta,  zupełnie  innego w  charak-
terze niż miasta w tym rejonie, do Czerniow-
ców.  Przejeżdżając w  kierunku  hotelu  podzi-
wialiśmy  piękne  iluminacje,  które  zachęciły 
niektórych uczestników wycieczki do nocnego 
spaceru po mieście.
Warto było. Czerniowce – stolicę Bukowi-

ny obejrzeliśmy z okien autokaru wyjeżdżając  
z miasta w kierunku Drohobycza i Borysławia, 
zatrzymując się jedynie przy dzisiejszej siedzi-
bie Uniwersytetu i przed pięknym budynkiem 
teatru. 
Po drodze do Drohobycza mijaliśmy słynne 

uzdrowisko  w  Truskawcu.  Mówiło  się  w  tych 
okolicach, że w Borysławiu wydobywano  ropę 
naftową, w Drohobyczu przerabiano i mieszka-
no, a w Truskawcu wypoczywano. 
Wreszcie Drohobycz, miasto soli  i „sklepów 

cynamonowych”  Bruno  Szulca.  Odwiedzamy 
miejsce, w którym został zabity Bruno Szulc, dom 
w którym kiedyś mieszkał – z pamiątkową tabli-
cą,  spacerujemy  główną  ulicą  miasta,  niegdyś 
Adama Mickiewicza, a obecnie Tarasa Szewczen-
ki, podziwiając piękne budynki, w których miesz-
kali swego czasu najbogatsi mieszkańcy.
Zatrzymujemy  się  w  gotyckim  polskim 

kościele  parafialnym  św.  Bartłomieja,  ufundo-
wanym  przez  Władysława  Jagiełłę  w  począt-
kach  XV  wieku.  Trudną  historię  tej  świątyni 
opowiada  nam  przemiły  Stanisław  Winiarz, 
który swoje życie poświęcił utrzymaniu kościoła 
w polskich rękach. Jego opowieść u nie jedne-
go z nas wywołała  łzy wzruszenia. Przy okazji 
poznajemy pochodzenie znanego zwrotu „ręka, 
noga, mózg na ścianie”, które pochodzi właśnie 
z Drohobycza i symbolicznie przedstawione jest 
na murze kościelnym. (Fot. Ręka, noga mózg na 
ścianie)

Ruszamy  dalej  do  Borysławia  –  najwięk-
szego  zagłębia  naftowego  w  przedwojennej 
Polsce, gdzie czeka na nas Pan Orest. Opowiada 
nam  o  okresie,  kiedy  zostały  tu  odkryte  złoża 
ropy naftowej,  co przyczyniło  się do gwałtow-
nego rozwoju miasta. Na pamiątkę tego okresu 
pozostał  szyb Oil City,  którego wydajność była 
największa w historii polskiego przemysłu naf-
towego. Widać jeszcze gdzieniegdzie pracujące 
kiwony, ale to już nie to.
Jeszcze  pamiątkowe  zdjęcie  i  ruszamy  na 

nocleg do Lwowa. (Fot. Borysław).
Ostatni dzień naszego pobytu za wschodnią 

granicą rozpoczynamy od wizyty na Cmentarzu 
Łyczakowskim.  Krótki  spacer  do  miejsc  gdzie 
pochowani  są  wielcy  Polacy  i  Cmentarz  Orląt 
Lwowskich.
Jak  zwykle  wywiera  ogromne  wrażenie. 

Odśpiewany  cichutko  Mazurek  Dąbrowskiego 
i znowu łzy wzruszenia. Potem spacer po lwow-
skiej starówce i  wracamy do domu.
Podsumowując podróż po kresach wschod-

nich należy podkreślić, że jest to niezwykłe do-
świadczenie dla nas Polaków. Setki kilometrów 
od Warszawy a ciągle jakby polska ziemia i pol-
skie akcenty. 
To  wzruszające  doznania.  Duża  zasługa 

w  tym  naszej  opiekunki  Zosi,  która  opowiada 
historię niezwykle zajmująco, z pasją i niespoty-
kanym zaangażowaniem. Poza tym jest przemiłą 
i niezwykle sympatyczną osobą. Dziękujemy.
Również pogoda nam dopisała,  ponieważ 

nie  było mrozu,  śniegu,  deszczu  trochę,  a  na-
wet słońce. Biorąc pod uwagę, że w tym czasie 
w Polsce już było zimno i padał śnieg – mieliśmy 
szczęście.
Polecamy podróż na Kresy,  nie  tylko miło-

śnikom Sienkiewicza.

Jolanta Obara-Janocha
Koło nr 2 Oddziału Warszawa II 
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Zamek w Chocimiu. Fot. Jolanta Obara-Janocha Ręka, noga, mózg na ścianie. Fot. Jolanta Obara-Janocha
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K&L Gates Druga Doroczna Konferencja “Nafta 
i Gaz” – GAZ ŁUPKOWY 2012 Zagadnienia prawne, 
środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane 
z poszukiwaniem i produkcją gazu łupkowego 
w Europie Środkowo-Wschodniej
8 listopada kancelaria K&L Gates zorganizowała 

drugą autorską konferencję z  serii Nafta  i Gaz pod 
tytułem  GAZ  ŁUPKOWY  2012.  Konferencja  odbyła 
się w spektakularnym miejscu, jakim jest Sala Noto-
wań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Podczas konferencji poruszono zagadnienia najistot-
niejsze z punktu widzenia przedsiębiorstw już zaan-
gażowanych lub rozważających inwestycje związane 

administracji  rządowej,  doradcy  i  dziennikarze. 
Dyskusje  panelowe  dotyczyły  aspektów  prawnych 
i  regulacyjnych poszukiwania  i wydobywania gazu 
łupkowego, w tym kwestii związanych ze zidentyfi-
kowanymi zagrożeniami w obszarze ochrony środo-
wiska i odpowiedzialnością uczestników procesu, jak 
również zagadnień finansowych. Podczas konferencji 
szukano odpowiedzi na pytania, które stawiają sobie 
przedsiębiorcy, administracja państwowa i samorzą-
dowa oraz inne podmioty uczestniczące w procesie 
wydobywania, produkcji i transportu gazu łupkowe-
go. Konferencja stała się dobrą platformą do dyskusji 
na temat oczekiwanego dynamicznego rozwoju tego 
sektora oraz problemów, jakie branża będzie napoty-
kać w przyszłości. 
Konferencję otworzyli Maciej Jamka, partner za-

rządzający biura K&L Gates w Warszawie i Michael 
Zanic, partner, lider globalnej Praktyki Energetycznej, 
Infrastrukturalnej i Zasobów, K&L Gates w Pittsburgu. 
Pierwszy panel dotyczący zagadnień regulacyj-

nych poprowadził Tomasz Dobrowolski, partner, K&L 
Gates  w Warszawie.  W  ramach  tego  panelu  wy-
stąpił  główny geolog kraju, minister  Piotr Woźniak 
i przedstawił  stanowisko  resortu.  Zapowiedział on, 
że w  ramach planowanej  ustawy o wydobywaniu 
węglowodorów, ich opodatkowaniu i Funduszu Wę-
glowodorowym, zostanie powołana specjalna spół-
ka NOKE  (Narodowy Operator  Kopalin  Energetycz-
nych). Ma należeć w 100 proc. do Skarbu Państwa 

i dbać o interesy państwa, a dokładniej „o racjonalną 
gospodarkę złożami i zyski z wydobycia”. Ma mieć 
udziały w koncesjach  i współuczestniczyć w zarzą-
dzaniu w konsorcjach wydobywczych. 
Tomasz  Dobrowolski  partner  w  warszawskim 

biurze  kancelarii  K&L  Gates  zaznacza,  że  zgodnie 
z  zasadą  transparentności  decyzje  o  przyznaniu 
koncesji bądź odmowie  powinny zapadać według 
jasnych reguł (przetarg), zaś nadzór nad podmiota-
mi działającymi na podstawie koncesji zapewnia już 
Prawo Geologiczne i Górnicze, inne ustawy i stosow-
ne  przepisy wykonawcze.  Zwraca  też  uwagę  inna 
kwestia związana z implementacją unijnej dyrektywy 
węglowodorowej.  Określa  ona  zasady  udzielania 
koncesji na poszukiwanie i wydobycie węglowodo-
rów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
Tomasz Dobrowolski wyjaśnia, że tu może pojawić 
się  problem występowania  równolegle  dwóch po-
rządków prawnych dotyczących „starych i „nowych” 
koncesjonariuszy.
W panelu środowiskowym prowadzonym przez 

R. Timothy Westona, partnera, koordynatora global-
nej Praktyki Energetycznej, K&L Gates w Harrisburgu 
próbowano znaleźć odpowiedzi na pytania, jakie są 
najbardziej palące problemy i wyzwania w aspekcie 
zarządzania środowiskiem w związku z wydobyciem 
gazu łupkowego, jaki jest obecny stan polskich prze-
pisów i praktyk dotyczących wierceń (obudowa i ce-
mentowanie), możliwości użycia substancji chemicz-
nych,  kwestia  poboru wody,  zarządzanie  ściekami, 
emisja substancji do atmosfery, wreszcie w jaki spo-
sób przemysł/rząd radzi sobie z opozycją środowiska 
i lokalnych społeczności.
W  dyskusji  panelowej  dotyczącej  regionu  Eu-

ropy  Środkowo-Wschodniej  zaprezentowano  roz-
wiązania  legislacyjne,  którym podlegają  inwestycje 
związane  z  gazem  łupkowym  na  Litwie,  Łotwie 
i Ukrainie. 
Panel  finansowy poprowadził Andrzej Mikosz, 

partner K&L Gates w Warszawie. Zasygnalizowano 
problem braku środków rządowych na finansowanie 
inwestycji związanych z gazem łupkowym oraz roz-
mawiano o aspektach podatkowych tych inwestycji. 

Dorota Roesler
Business Development Manager

K&L Gates Jamka sp.k.
dorota.roesler@klgates.com

z  poszukiwaniami  i  wydobyciem  gazu  łupkowego 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Skład paneli dys-
kusyjnych przyciągnął uwagę zarówno  inwestorów 
jak  i  dziennikarzy. Wśród  ponad  100  uczestników 
znaleźli się przedstawiciele biznesu (firm związanych 
z sektorem energetycznym i gazowym, spółek opera-
torskich i serwisowych, jak również branż pośrednio 
związanych  z  poszukiwaniami  i  wydobyciem  gazu 
niekonwencjonalnego),  przedstawiciele  organów 

Michael Zanic, lider globalnej praktyki energetycznej K&L 
Gates. Fot. Dariusz Iwański

Tomasz Dobrowolski, partner kierujący praktyką energetyczną K&L Gates w Warszawie i Piotr Woźniak, główny geolog kraju. 
Fot. Dariusz Iwański.

Dr Karol Lasocki, kierujący zespołem Energetyki innowa-
cyjnej i ochrony środowiska i R. Timothy Weston, partner, 
koordynator globalnej Praktyki Energetycznej, K&L Gates. 
Fot. Dariusz Iwański.
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W  bieżącym  roku  obchodzimy  kilka  okrą-
głych rocznic, o olbrzymim znaczeniu dla prze-
mysłu gazowniczego w Polsce.

• 110 lat temu w 1902 r. otwarto w Bory-
sławiu pierwsze niezależne od producen-
tów,  laboratorium  kontroli  jakości  gazu 
i produktów naftowych

• 100 lat temu w 1912 r.  utworzono 
w  Borysławiu  pierwszy  Zakład  Gazu 
Ziemnego.  Oddano  do  eksploatacji 
pierwszy  stalowy  gazociąg  przesyłowy 
o długości 700 m z kopalni „Klaudiusz” 
do mostu na rzece Tyśmienicy w najgę-
ściej zaludnionej części Borysławia 

• 90 lat temu w 1922 r.  zapoczątkowa-
no dystrybucję gazu płynnego o nazwie 
handlowej gazol. Utworzono Zrzeszenie 
Gazowników  i  Wodociągowców  Pol-
skich.  Zaczęto  wydawać  „Przegląd  Ga-
zowniczy i Wodociągowy”

• 80 lat temu w 1932 r.  powołano  do 
życia we Lwowie Instytut Gazowy, który 
przetrwał do wybuchu  II wojny  świato-
wej. Gazownia w Krakowie zastosowała 
po raz pierwszy rury stalowe do budowy 
gazowej sieci miejskiej

• 60 lat temu w 1952 r.  utworzono 
Centralne  Laboratorium  Gazownictwa 
w Warszawie

• 40 lat temu w 1972 r.  przekształcono 
Centralne  Laboratorium  Gazownictwa 
w  Warszawie  w  Instytut  Gazownictwa 
w  Krakowie.  Pracownicy  Instytutu  Ga-
zownictwa  w  Krakowie  wybudowali 
pierwszy  na  świecie  gazociąg  przesyło-
wy z rur polietylenowych

• 30 lat temu w 1982 r. powołano Pań-
stwowe  Przedsiębiorstwo  Polskie    Gór-
nictwo Naftowe i Gazownictwo

Dla  upamiętnienia  tych  wydarzeń  Koło 
SITPNiG przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie 
zorganizowało  w  Karpaczu  Górnym  w  dniach 
28 do 30 września 2012 r. III Warsztaty nauko-

wo-techniczne  pod  hasłem  „Początki  i  rozwój 
przemysłu gazowniczego w Polsce”. 
W klimat epoki, w której tworzył się polski 

przemysł  naftowy  na  terenie  Galicji  wprowa-
dziłem  uczestników  „Warsztatów”  w  oparciu 
o informacje zaczerpnięte z publikacji profesora 
Mirosława Stanisława Niciei wybitnego znawcy 
tematyki  kresowej,  który w  książce  „  Kresowe 
trójmiasto”  3)  i  „Kresowa  Atlantyda”  4)  opisuje 
życie ludności w okolicach Borysławia w latach 
gdy tworzył się tam przemysł naftowy, i później 
w okresie II Rzeczypospolitej gdy po dowierce-
niu  bogatych  złóż  ropy  naftowej,  Drohobycko 
Borysławskie Zagłębie Naftowe, po Gdyni i Sta-
lowej Woli było  jednym z największych ośrod-
ków przemysłowych Polski. Z rejonu Borysławia 
w tym okresie pochodziło 70 % wydobywanej 
w Polsce ropy naftowej. 
W  drugiej  połowie  XIX  wieku  w  związku 

z  odkryciem  złóż  ropy  ciągnęli  do  Borysławia 
bezrobotni  z  całej  Galicji.  Przybywali  też  in-
westorzy.  Jedni  bogacili  się  w  ekspresowym 
tempie,  inni pozbawieni przysłowiowego”  łutu 
szczęścia” z dnia na dzień tracili wszystko. 
Kreśląc  charakterystykę  Drohobycko  Bory-

sławskiego  Zagłębia  Naftowego  zwanego  ga-
licyjskim Klondike, przedstawiłem bogaty  zbiór 
reprodukcji archiwalnych zdjęć:
–  przemysłowego  Borysławia  najeżonego 
setkami  wież  wiertniczych  otoczonych 
zbiornikami,  omotanego  siecią  rurocią-
gów,  tonącego  w  chmurach  czarnego 
dymu i obłoków białej pary,

–  wykwintnego  Drohobycza  po  Krakowie 
i  Lwowie  najbogatszego  miasta  w  Ga-
licji  z  monumentalnymi  gmachami  uży-
teczności  publicznej  i  okazałymi willami 
potentatów  naftowych  oraz  Truskawca, 
który obok Krynicy i Ciechocinka był jed-
nym  z  największych  uzdrowisk  ówcze-
snej  Rzeczypospolitej,  do  którego  zjeż-
dżała światowa finansjera, by  leczyć się 
i wypoczywać, a nafciarze z pobliskiego 

Drohobycza i Borysławia budowali  wille 
o wyszukanych kształtach.

W rejonie Borysławia eksploatację ropy na 
skalę przemysłową rozpoczęto w latach 70. XIX 
wieku. Największe roczne wydobycie na pozio-
mie dwóch milionów ton osiągnięto w 1909 r. 
Szacuje się, że w Zagłębiu Borysławsko Droho-
byczowskim  w  okresie  największej  prosperity 
było  około 3000  szybów wiertniczych. Niejed-
nokrotnie wieże wiertnicze znajdowały się bar-
dzo blisko jedna od drugiej. 
Nie  radzono  sobie  z  prowadzeniem  ruchu 

kopalń.  Stosowane  metody  eksploatacji  były 
niedoskonałe.  Nie  potrafiono  okiełzać  żywiołu 
i dlatego  często dochodziło do niekontrolowa-
nych erupcji ropy i gazu. Brak wiedzy o zasadach 
bezpiecznej eksploatacji oraz wymóg przepisów 
dozoru  technicznego  spalania  w  pochodniach 

Relacja z III Warsztatów „Początki i rozwój 
polskiego przemysłu gazowniczego” 
Karpacz Górny 28-30.09.2012 r.

Jerzy Jan Czopek

ODDZIAŁ KRAKÓW

Fot 1. Władysław Szaynok (1876 - 1928) i Marian Wieleżyński 
(1879 - 1945). Reprodukcja z literatury

Fot 2. Teodor Szynkiewicz (1922 - 1996). Zdjęcie udostępnił syn
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gazu,  który  towarzyszył  wydobywanej  ropie 
prowadził do częstych pożarów. 
Warunki  socjalne  robotników  naftowych 

w  miejscu  zamieszkania  i  pracy  były  skrajnie 
trudne.  Przybysza  odstraszał  obecny  wszędzie 
nieprzyjemny,  drażniący błony  śluzowe  zapach 
ropy naftowej, odbierający apetyt, powodujący 
apatię i bezsenność. Życie robotnika nie przed-
stawiało większej wartości. Na porządku dzien-
nym były wypadki powodowane np. eksplozją, 
osuwaniem  się  ziemi,  zaniedbaniem  kończące 

się ciężkim okaleczeniem ciała, często śmiercią. 
Nikt nie liczył ofiar. Zatrudniani do pracy najczę-
ściej nie byli nigdzie rejestrowani, nie posiadali 
dowodów tożsamości i stałego miejsca zamiesz-
kania. Gdy zaginęli – często nikt ich nie szukał. 
Na miejsce jednego zmarłego czekało kilku po-
szukujących pracy. 
Ropa  naftowa  z  kopalń  spływała  ulicami 

Borysławia do rzeki Tyśmienicy powodując de-
gradację środowiska naturalnego.  Nikt się tym 
nie przejmował. Liczył się tylko zysk.
Bogaci borysławscy nafciarze niechętnie in-

westowali w  infrastrukturę  tego  zaniedbanego 
miasta. Wspaniałe wille i kamienice o wyszuka-
nych  kształtach,  budowali  najczęściej w  pobli-
skim Drohobyczu, Truskawcu i we Lwowie.
Na  ulicach  Drohobycza  odległego  od  Bo-

rysławia  około  10  km  można  było  zobaczyć 
najdroższe  samochody  renomowanych  marek. 
Tu  rezydowali  przedstawiciele  zagranicznych 
przedsiębiorstw  i  banków.  Tu mieściły  się  naj-
większe w zagłębiu rafinerie „Galicja”, „Nafta”, 
„Bachera”,  „Jota” „Dros”  i  z polskim kapitałem 
Państwowa  Fabryka  Olejów  Mineralnych  „Po-
lmin”, która zatrudniała około 2 tysięcy wykwa-
lifikowanych robotników.
Borysław i Drohobycz były miastami, w któ-

rych rozwijał się przemysł. 
Około 4 km od Borysławia leży Truskawiec 

– obok Krynicy  i Ciechocinka  jedno z najwięk-
szych uzdrowisk w ówczesnej Rzeczypospolitej. 
Tu  popijano  śmierdzącą  jajami,  ale  podobno 
bardzo skutecznie rozbijającą kamienie nerkowe 
wodę  mineralną  „Naftusię”.  Kuracjusze  korzy-
stali  z  kortów  tenisowych,  kąpali  się w wybu-
dowanym  potężnym  basenie-jeziorze,  którego 
plaże  usypano  z  przywiezionego  znad  Bałtyku 
piasku. Organizowano zawody hipiczne. Pano-
wała atmosfera podobna jak w innych renomo-
wanych XIX-wiecznych kurortach.
Prof.  Nicieja  w  książce  „Kresowe  trójmia-

sto” mówiąc o Truskawcu wspomina nazwiska 

słynnych  lekarzy  związanych  z  tym miastem – 
ojca polskiej onkologii prof. Kazimierza Pelczara, 
światowej sławy chirurga, twórcę nowoczesnej 
polskiej chirurgii prof. Ludwika Rydygiera. Nazy-
wając Drohobycz zagłębiem artystów między in-
nymi wspomina Artura Grottgera i o światowej 
sławie polskiego pisarza Bruno Szulca. Mówiąc 
o galicyjskich szejkach wymienia ludzi o ogrom-
nej technicznej intuicji, talencie organizacyjnym 
i przedsiębiorczości: „króla polskiej nafty” Stani-
sława Szczepanowskiego, „wielkiego farciarza” 
odkrywcę ogromnego złoża  ropy, autora wielu 
patentów, przedsiębiorcę naftowego, Wacława 
Wolskiego,  wielce  zasłużonych  dla  polskiego 
gazownictwa: Władysława  Szaynoka, Mariana 
Wieleżyńskiego i wielu innych, którzy przyczynili 
się do rozwoju branży naftowej. 
Wszystkie  istotne wydarzenia,  które miały 

miejsce  w  polskim  gazownictwie  w  pierwszej 
połowie XX wieku były  autorstwa inż. Mariana 
Wieleżyńskiego i jego przyjaciela inż. Władysła-
wa Szaynoka (Fot 1) , którzy  niestrudzenie roz-
wiązywali  problemy  zagospodarowania  gazu 
ziemnego ze złóż gazowych i ropno gazowych, 
budowali  gazociągi,  prowadzili  badania  nad 
oczyszczaniem gazu  ziemnego,  odgazolinowa-
niem ropy oraz wykorzystaniem gazu ziemnego 
w  różnych  dziedzinach  gospodarki5).  Marian 
Wieleżyński  był  też  autorem  gazyfikacji  Gdyni 
gazem  płynnym  o  nazwie  handlowej  „gazol” 
wytwarzanym w rafineriach w Borysławiu. 
Uczestnikom  warsztatów  przedstawiłem 

dwa  referaty  tematyczne.  Podczas  pierwszego 
referatu  pt.:  „Inż.  Marian  Wieleżyński.  Pionier  
przemysłu gazowniczego w Polsce” 1) zapozna-
łem  uczestników  z  kalendarzem  ważniejszych 
wydarzeń  z  życia nestora polskiego gazownic-
twa,  począwszy  od  lat  szkolnych  przez  okres 
studiów, po sukcesy inżynierskie  i gospodarcze 
w  życiu  zawodowym.  Inż.  M.  Wieleżyński  je-
den  z  najwybitniejszych  polskich  przemysłow-
ców przyczynił się, do ugruntowania znaczenia 

Fot 3. Stacjonarne zadaszone stanowisko do zgrzewania rur 
PE na terenie gazowni w Szczecinku. Zgrzewarką typu Mans-
feld produkcji NRD łączono 6 metrowe rury PE w odcinki 12 
metrowe. Fot. Jerzy Jan Czopek

Fot 4. Półstacjonarne, stanowisko do zgrzewania na trasie 
gazociągu. Zgrzewarkami typu Mansfeld łączono tu 12 me-
trowe odcinki rur PE (przywożone z gazowni w Szczecinku), 
w sekcje 48 metrowe. W miarę postępu prac, stanowisko było 
przemieszczane wzdłuż trasy gazociągu. Fot. Jerzy Jan Czopek

Fot 5. Przestawianie rury PE w celu zgrzania kolejnego odcinka 12 metrowego. Fot. Jerzy Jan Czopek
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Lwowa  w  galicyjskim  przemyśle.  W  firmach, 
które  utworzył  konsekwentnie  wdrażał  zasadę 
akcjonariatu  pracowniczego.  Był  człowiekiem 
wielkiego  serca.  Ludziom  w  potrzebie  chętnie 
pomagał.  Brał  czynny  udział  w  działalności 
patriotyczno-niepodległościowej.  Corocznie  kil-
ku  słuchaczom  lwowskich  szkół  akademickich 
fundował  stypendia  dając  pracę,  której  wyko-
nywanie  w  biurach  „Gazoliny”  nie  kolidowało 
z uczestniczeniem w zajęciach na uczelni. Dzięki 
jego wsparciu Oddział Lwowski Akademickiego 
Związku Morskiego liczył 650 członków. W da-
lekich  rejsach  szkolnych  AZM-iacy  ze  Lwowa 
przewyższali  liczbą  uczestników  innych  rejsów 
z oddziałów w Krakowie Wilnie, Poznaniu, War-
szawie i Gdańsku. 
Marian Wieleżyński  i  Władysław Szaynok  

w 1920 roku uczestniczyli w tworzeniu Zrzesze-
nia Gazowników Polskich, którego statutowym 
celem było: „popieranie rozwoju przemysłu ga-
zowniczego w Polsce przez zakładanie i prowa-
dzenie stacji doświadczalnych, udzielanie porad 
fachowych,  dawanie  inicjatywy  do  tworzenia 
nowych placówek poświęconych gazownictwu, 

wydawanie czasopism i dzieł z tej dziedziny, od-
bywanie wspólnych narad, odczytów i zjazdów, 
popieranie  zrzeszeń  lub  jednostek  pracujących 
w tym samym kierunku i wykonywanie wszyst-
kich czynności mających poprzeć rozwój gazow-
nictwa”. W  styczniu  1921  założyli  czasopismo 
pt. „Przegląd Gazowniczy”, przekształcone póź-
niej na „Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy”. 
W  okresie  międzywojennym  czynnie  uczestni-
czyli  w  pracach  Stowarzyszenia  Gazowników 
Polskich.
Drugi referat pt: „Czterdziestolecie budowy 

pierwszego na świecie gazociągu przesyłowego 
z  rur  polietylenowych  Wierzchowo  –  Szczeci-
nek” 2) dotyczył  realizacji  tego przedsięwzięcia. 
Pod koniec  lat 60. w Centralnym Laboratorium 
Gazownictwa  (CLG) w Warszawie w  Pracowni 
Materiałów  Pomocniczych  i  Zastępczych,  którą 
kierował mgr Teodor Szynkiewicz (Fot nr 2) roz-
poczęto prace nad wdrożeniem do stosowania 
w gazownictwie rur z tworzyw sztucznych. Wy-
konano szereg prac studialnych. Pod nadzorem 
CLG ułożono kilka odcinków gazociągów z  rur 
wytłoczonych  z  krajowego  polichlorku  winylu 

i polietylenu. W kwietniu 1972 roku CLG w War-
szawie  zostało  przekształcone  w  Instytut  Ga-
zownictwa z siedzibą w Krakowie  i Oddziałem 
w Warszawie. Przed przystąpieniem do budowy 
doświadczalnego  gazociągu  z  rur  polietyleno-
wych Wierzchowo- Szczecinek, Instytut Gazow-
nictwa w  Krakowie  opracował w  ramach  prac 
badawczych projekty urządzeń do zgrzewania, 
wykonał  ich  prototypy,  opracował  technologię 
budowy gazociągu oraz „Tymczasową instrukcję 
budowy  podziemnych  gazociągów  z  rur  poli-
etylenowych”,  która  od 1973  r,  obowiązywała 
we wszystkich  okręgach  gazowniczych,  przed-
siębiorstwach,  biurach  projektów  i  zakładach 
na  terenie kraju podległych Zjednoczeniu Prze-
mysłu Gazowniczego. Przy budowie gazociągu 
pracownicy Instytutu Gazownictwa wykonywali 
prace montażowe  i  sprawowali  nadzór.  Zgrze-
wanie  rur PE wykonano dwoma zgrzewarkami 
stacjonarnymi z napędem pneumatycznym typu 
Mansfeld  produkcji  NRD  oraz  prototypowymi 
mobilnymi zgrzewarkami z  ręcznym dociskiem, 
zaprojektowanymi  i  wykonanymi  w  Instytucie 
Gazownictwa. 

Fot 6. Wiązka sekcji 48 metrowych zamocowana na „Starze 66”, przygotowana do przeciągania. 
Fot. Jerzy Jan Czopek

Fot 7. Układanie kolejnej 48 metrowej sekcji rur PE wzdłuż wykopu. Fot. Jerzy Jan Czopek

Fot. 8. Mobilne, prototypowe stanowisko do zgrzewania, zaprojektowane i wykonane w Instytucie Gazownictwa. Fot. Jerzy Jan Czopek

Fot 9. Łączenie prototypową zgrzewarką ręczną w gazociąg, 48 
metrowych odcinków rur PE ułożonych wzdłuż wykopu. Fot. 
Jerzy Jan Czopek



11(175)/2012
listopad

44

Opisałem  uwarunkowania,  które  dały 
podstawę  do  podjęcia  decyzji  o  przystąpieniu 
do  budowy.  Omówiłem  parametry  techniczne 
urządzeń wykorzystanych przy pracach monta-
żowych oraz stosowane metody łączenia rur PE 
i rur PE z rurami stalowymi, sposób wykonania 
przekroczeń  z drogami,  linią  kolejową, bagna-
mi  i  ciekami  wodnymi.  Opisałem  technologię 
budowy  gazociągu  z  polietylenu,  organizację 
prac przy zgrzewaniu stacjonarnym i polowym, 
wykonane  próby  szczelności  i  wytrzymałości: 
wstępną,  zasadniczą  i  generalną  oraz  wyniki 
monitoringu  pracy  gazociągu  podczas  wielo-
letniej  eksploatacji.  Integralną  część  referatu 
stanowił zaprezentowany zbiór około 40 zdjęć, 
które  wykonałem  podczas  budowy  gazocią-
gu  dokumentując  przebieg  prac  oraz  rysunki 
rozwiązań  konstrukcyjnych  połączeń  PE-  stal 
opracowanych w INiG, z opisem ich wykonania 
i montażu. 
Podzieliłem  się  też  osobistymi  wspomnie-

niami:  Podczas  pobytu  w  Szczecinku  dowie-
dzieliśmy  się,  że  kilkaset  metrów  od  naszego 
hotelu przy ulicy Kościuszki jest zakład krawiec-
ki,  którego  właściciel  z  ogromną  pasją  patrzy 
w  niebo  i  chętnie  zainteresowanym  pokazuje 
gwiazdy. Umówiliśmy się na spotkanie. Późnym 
wieczorem, pięliśmy się ciemną klatką schodo-
wą na piętro, na którym w małej  ciasnej  izbie 
znajdowała  się  skromna  pracownia  krawiecka 
ze  stołem  do  krojenia  materiału,  maszyną  do 
szycia  i  manekinami,  na  których  wisiały  nie-
dokończone  garnitury.  Gospodarz  Adam  Gie-
drys  stał  przy  jednym  z  nich.  Uśmiechnął  się 
skromnie na nasz widok, wykonał jeszcze kilka 
ruchów  igłą  i  zaprosił  nas  do  pomieszczenia, 
które znajdowało się nad pracownią. Po poko-
naniu kolejnych schodów i przejściu wąskim ko-
rytarzykiem  znaleźliśmy  się w … planetarium. 
Na  kopule  pomieszczenia  błyszczały  gwiazdy. 
Stał  skonstruowany  samodzielnie  przez  Pana 
Adama  teleskop  dający  1250  krotne  powięk-
szenie.  Na  ścianach  wisiały  zdjęcia  z  pobytu 
gospodarza na zagranicznych kongresach astro-

nautyczno-astronomicznych.  Dowiedzieliśmy 
się,  że  prowadził  korespondencję  z  ośrodkami 
naukowymi  na  całym  świecie.  Popularyzował 
wiedzę o astronomii szczególnie wśród młodzie-
ży,  z  którą  prowadził  zajęcia.  Dzięki  staraniom 
Pana Adama w  Szczecinku  była  eksponowana 
otrzymana z NASA próbka gruntu księżycowego 
z misji Apollo 11.  
Gospodarz  zainteresował  się  astronomią 

czytając  książki  z  tej  dziedziny w  szpitalu wię-
ziennym,  w  którym  znalazł  się  aresztowany 
w roku 1948 za działalność antykomunistyczną 
w szeregach Armii Krajowej, najpierw w okręgu 
wileńskim, a później w 60-osobowym Bojowym 
Oddziale dowodzonym przez Stefana Pabisa na 
Pomorzu Zachodnim.
Po  latach  telewizja  Polska  uhonorowała 

Pana Adama kręcąc w 1983 roku film pt. „Pla-
neta krawiec”. 
…W  Krakowie  możemy  przysiąść  się  do 

stolika,  przy  którym  siedzi  Piotr  Skrzynecki, 
w  Sanoku  możemy  odpocząć  na  ławeczce 
z  „Dobrym Wojakiem  Szwejkiem”,  a w  Szcze-
cinku od października 2009 roku oczekuje przy 
maszynie do szycia z odłożoną na chwilę lune-
tą zawsze chętny do wspólnej  fotografii Adam 
Giedrys.
Uczestnicy  III  Warsztatów  „Początki 

i  rozwój  przemysłu  gazowniczego  w  Polsce” 
zwiedzili Muzeum Gazownictwa w Paczkowie 
i  kopalnię  złota  w  Złotym  Stoku.  Przy  dobrej 
słonecznej  pogodzie  i wspaniałej widoczności 
wędrując  szlakami  turystycznymi  Karkonoszy 
zwiedzili  schroniska:  na  Śnieżce,  Dom  Śląski, 
Luční  Bouda,  Strzechę Akademicką,  Samotnie. 
Byliśmy też w Świątyni Wang i w Skałach Ad-
rspaskich. 
W  III  Warsztatach  w  roku  2012  wzięło 

udział  47  osób w  tym  25  członków  krakow-
skiego Oddziału SITPNiG.
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testowania i wgłębnego wyposażenia otworów, 
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kierunkowych i poziomych, 
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poszukiwawczych i eksploatacyjnych,
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