P I S M O

S P O Ł E C Z N O – Z A W O D O W E

Ś R O D O W I S K A

G Ó R N I C Z E G O

Temat na czasie
Europejski Kongres Gospodarczy: Węgiel
w gospodarce i energetyce – główny temat
podjęty podczas dyskusji o górnictwie.
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JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. Dwie katastrofy

Metan – znany, ale nieokiełznany
Ponad 100 ofiar w ciągu czterech
dekad.
STRONA 2

Śląsk w żałobie
Górnicy i ratownicy wśród ofiar
katastrof w kopalniach Pniówek
i Zofiówka.



Górnictwo w żałobie

Przed kopalnią Pniówek zawieszono kilkumetrową płachtę czarnego materiału z napisem:
Święta Barbaro, miej ich w opiece. Płoną znicze, wśród których jaśnieją białe róże – dowód
pamięci o ofiarach największej od lat górniczej tragedii.

STRONA 3

Konferencja Śląski Ład
Trzeba polegać na samym sobie
Premier: – Jest duża szansa na
rewizję systemu ETS.



STRONA 4

Potrzebne głośne TAK dla węgla

Głos ze Śląska: Potrzebna nowa
wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy.



STRONA 5

Śmieci do wykorzystania
Zrównoważony rozwój i śmieci.
STRONA 8

Aygo X z polskim sercem

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodzin i Bliskich

Ofiar i Poszkodowanych
w katastrofach

w kopalniach Pniówek i Zofiówka
składa
Zespół Redakcji Nowego Górnika

Informacje motoryzacyjne.
STRONA 9
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Ponad 100 ofiar w ciągu czterech dekad

Metan – znany,
ale nieokiełznany
W ciągu minionych czterech dekad wypadki
związane z metanem kosztowały życie ponad 100 polskich górników. Z pokładów metanowych pochodzą 4 na 5 ton wydobytego
w kraju węgla. Prawie połowa wydobycia
pochodzi z miejsc zaliczanych do czwartej,
najwyższej kategorii zagrożenia metanowego. Towarzyszący złożom gaz przyczynił się
do obu kwietniowych katastrof w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Kopalnia Pniówek
– to wybuch metanu. Kopalnia Zofiówka –
tąpnięcie z dużym wydzieleniem się metanu
do przestrzeni roboczej.

NIE MA RENTGENA DLA METANU
Metan to bezbarwny i bezwonny gaz
towarzyszący złożom węgla. Jego uwalnianie się z górotworu to naturalne zjawisko w górnictwie – może to nastąpić
na przykład przy drążeniu chodników,
kiedy kombajn narusza strukturę skał.
Ryzyko jest tym większe, im bardziej
pokład jest nasycony metanem. Istotne są też właściwości geologiczne skał,
między innymi ich przepuszczalność.
Nasycenie pokładów węgla metanem jest
nierówne i często nieprzewidywalne.
– Czasami trafiamy na zbiorniki metanu
pod ciśnieniem, wtedy metan wypływa
z dużą intensywnością. To są sytuacje,
których nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć i kontrolować – mimo
iż robimy rozpoznanie geologiczne
przed rozpoczęciem wydobycia – wyjaśnia specjalista z zakresu wentylacji
kopalń, dr hab. Marek Borowski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki

Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Mimo stałego doskonalenia systemów metanometrii specjaliści
nie są w stanie przewidzieć wszystkich
zaburzeń geologicznych, jak uskoki czy
zafałdowania, które wpływają na emisję
metanu.

ISKRA NA WAGĘ ŻYCIA
Aby uwolniony metan się zapalił,
potrzebna jest iskra. Może ona powstać
na przykład w wyniku pracy podziemnych urządzeń, robót strzałowych czy
uderzania o siebie twardych skał lub
wcześniejszego wstrząsu górotworu.
Wybuchy metanu i pożary spowodowane zapaleniem tego gazu to – obok
tąpnięć i wybuchów pyłu węglowego
– najczęstsze naturalne przyczyny górniczych katastrof na świecie. Gaz tworzy
z powietrzem wybuchową mieszaninę.
Wybucha, gdy jego stężenie w powietrzu
mieści się w granicach od 4–4,5 do około
15 proc., zaś pali się prawie nieświecącym płomieniem z błękitną aureolą.
Zapalenie tym różni się od wybuchu,
że nie powoduje skutków dynamicznych
– gaz spala się, nie ma natomiast eksplozji i podmuchu. Zagrożenie metanowe
wzrasta wraz z eksploatacją głębiej położonych pokładów. Systemy metanometrii na bieżąco monitorują poziom
gazu, ostrzegając przed zagrożeniem.
O ile jednak można zauważyć i przeciwdziałać zagrożeniom naturalnym, o tyle
trudno przewidzieć wszystkie sytuacje
– na przykład gwałtowne uwolnienie
się gazu w bardzo krótkim czasie. Jeżeli

na zagrożenie metanowe nałożą się zaburzenia tektoniczne czy niska zwięzłość
węgla, to w wyniku robót górniczych
może dochodzić do gwałtownych wypchnięć metanu, pod dużym ciśnieniem,
do czynnych wyrobisk. Tak zwany wolny
metan, uwięziony w strefach zaburzeń
tektonicznych pod dużym ciśnieniem,
to jedno z największych zagrożeń, którego zwalczanie wymaga odpowiedniej
profilaktyki. Aby znaleźć zbiorniki wolnego metanu, przed uruchomieniem
nowych ścian w kopalniach wykonuje
się odwierty badawcze, by określić i zlikwidować potencjalne zagrożenie.

TRAGICZNY BILANS
OSTATNICH DEKAD
W ostatnim czterdziestoleciu
metan był przyczyną wielu wypadków i katastrof w kopalniach.
W 1990 roku gaz ten wybuchł w kopalni Halemba – zginęło 19 górników,
a około 20 zostało rannych. W tym samym roku czterech górników udusiło
się po wybuchu metanu w rudzkiej
kopalni Śląsk. Sześć lat później pięciu górników udusiło się po tąpnięciu
i wypływie metanu w kopalni Zabrze-Bielszowice. W listopadzie 2005 roku
trzej górnicy z Zofiówki zginęli na skutek rzadko spotykanego w kopalniach
wyrzutu metanu i skał. W listopadzie
2006 roku zginęło 23 górników z kopalni Halemba i prywatnej firmy usługowej Mard – przyczyną ich śmierci były
następujące po sobie wybuchy metanu
i pyłu węglowego. W czerwcu 2008 roku

w kopalni Borynia w Jastrzębiu-Zdroju
po zapaleniu i wybuchu metanu 900 m
pod ziemią zginęło sześciu górników.
We wrześniu 2009 roku w Ruchu Śląsk
w Rudzie Śląskiej po zapłonie i wybuchu metanu zginęło 20 górników,
a ponad 30 zostało rannych. W maju
2011 roku w kopalni Krupiński po zapaleniu metanu zginęli dwaj ratownicy
górniczy oraz górnik; 11 innych pracowników zostało rannych. W październiku
2014 roku po zapaleniu metanu w kopalni Mysłowice-Wesoła zginęło pięciu
górników, którzy zmarli w szpitalach
w wyniku doznanych poparzeń. W grudniu 2018 roku w czeskiej kopalni CSM
w Stonawie doszło do zapalenia się
metanu, w konsekwencji czego zginęło
13 górników, w tym 12 Polaków.

JSW STAWIA NA
BEZPIECZNY METAN
Zmniejszenie krajowej produkcji
węgla w ostatnich kilkunastu latach nie
spowodowało znaczącego spadku ilości
metanu wydzielającego się z węglowych
pokładów. Rocznie w trakcie eksploatacji
węgla w polskich kopalniach wydziela
się ponad 800 mln m sześc. gazu, z czego
jedna trzecia jest ujmowana w instalacje odmetanowania, a pozostała trafia
do atmosfery. Niespełna połowa ujętego
metanu jest wykorzystywana do produkcji ciepła, prądu i chłodu. W minionych
trzech latach Jastrzębska Spółka Węglowa podwoiła ilość energii elektrycznej
wytwarzanej z metanu – gazu towarzyszącego złożom węgla. 
MH

KONDOLENCJE

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o tragicznej śmierci naszych Kolegów
podczas pełnienia obowiązków służbowych.
Składamy wyrazy współczucia
Rodzinom, Bliskim i Przyjaciołom Górników,
którzy stracili życie w wypadkach zbiorowych w kopalniach

Pniówek i Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka
W tych trudnych chwilach niech wspiera Was Święta Barbara.
Rada Nadzorcza i Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej
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Górnicy i ratownicy wśród ofiar katastrof w kopalniach Pniówek i Zofiówka

Śląsk w żałobie
– To był czarny tydzień dla polskiego górnictwa, dla Śląska i dla Polski – oświadczył
w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego premier Mateusz Morawiecki. Szef
rządu spotkał się w Bytomiu z ratownikami
kilka dni po serii katastrof, które pogrążyły
Śląsk w żałobie.
Wybuchy metanu w kopalni Pniówek kosztowały życie siedmiu górników,
siedmiu kolejnych dotąd nie odnaleziono, a inni walczą o życie w szpitalu. Trzy
dni później wstrząs i wypływ metanu
w kopalni Zofiówka uwięziły pod ziemią 10 pracowników – nie przeżył żaden z nich. Za każdą z tych liczb kryją
się konkretni ludzie, którzy nie wrócili
z pracy do domu. Bilans tragedii to płacz
i ból osieroconych rodzin. Władze –
górnicze i państwowe – zapewniają,
że bliscy ofiar nie zostaną bez pomocy.
Przyczyny i okoliczności katastrof mają
wyjaśnić prokuratura oraz specjalne komisje powołane przez prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego.

BEZ SZANS NA PRZEŻYCIE

WINNA NATURA
CZY LUDZKIE BŁĘDY?

procent powierzchni ciała, a także oparzenia dróg oddechowych.

WSTRZĄS UWOLNIŁ METAN
Trzy dni po katastrofie w kopalni
Pniówek, 23 kwietnia, doszło do tragedii w Zofiówce. Około 3.40 w chodniku
900 metrów pod ziemią, gdzie prowadzono roboty przygotowawcze, nastąpił silny wstrząs, któremu towarzyszył
wypływ metanu – nie doszło do zapalenia ani wybuchu tego gazu, jednak
atmosfera w tym rejonie stała się zabójcza. Większość z pracujących tam
52 górników wyszła ze strefy zagrożenia
o własnych siłach. Rozpoczęto poszukiwania 10 zaginionych. Wieczorem około
220 metrów od czoła przodka odnaleziono ciała czterech pracowników, dwa
dni później dwóch kolejnych. Akcję ratowniczą spowalniały niebezpieczne
stężenia metanu i wysoka temperatura.
Udało się namierzyć sygnał z nadajników umieszczonych w lampach czterech
poszukiwanych, jednak na przeszkodzie
w szybkim dotarciu do nich stanęło rozlewisko – dopiero po odpompowaniu
wody, w czwartym dniu akcji, udało się
wydobyć ofiary.

Miejsca obu katastrof odwiedzili
prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Zewsząd płyną kondolencje, wyrazy wsparcia i modlitwy.
Padają pytania, jak doszło do tragedii.
– Zleciłem bardzo dokładny, skrupulatny przegląd wszystkich procedur górniczych związanych z ratownictwem
górniczym, związanych przede wszystkim z wydobyciem, które wiążą się
z warunkami dopuszczalnymi do prowadzenia prac dla górników. Te prace
będą niezwłocznie wykonane i one też
pokażą, czy wszystko to było wyłącznie
zbiegiem bardzo nieszczęśliwych przypadków i okoliczności, czy też doszło
do jakichkolwiek zaniedbań – i wtedy
trzeba będzie wyciągnąć z tego odpowiednie konsekwencje – poinformował
premier. Śledztwo prokuratury i postępowanie nadzoru górniczego mają
wyjaśnić, czy za obie katastrofy odpowiadają siły natury, czy też przyczynili
się do nich ludzie.
HANNA KRZYŻOWSKA
ARCHIWUM JSW SA

Był kwadrans po północy 20 kwietnia, gdy w kopalni Pniówek, w ścianie

wydobywczej tysiąc metrów pod ziemią, zapalił się i wybuchł metan. Ponad
20 z pracujących w tym rejonie 42 górników zostało bardzo poważnie poparzonych, inni mieli lżejsze obrażenia.
Na poszukiwanie trzech zaginionych wyruszyły zastępy ratownicze. Niespełna
trzy godziny później doszło do kolejnego
wybuchu, po którym stracono kontakt
z siedmioma ratownikami. Następny
dzień przyniósł dalsze wybuchy, co uniemożliwiło kontynuowanie akcji. W konsekwencji zdecydowano o otamowaniu
zagrożonego rejonu. Za tamą pozostało
siedem osób. I choć stara górnicza zasada mówi, że ratownicy „zawsze idą
po żywych”, tym razem ekstremalne warunki uniemożliwiły poszukiwanie zaginionych, którzy – jak oceniono – nie mieli szans na przeżycie. W zamknięty rejon
będzie można wejść być może dopiero
za kilka miesięcy. Potwierdzono też zgon
ośmiu innych poszkodowanych w tym
wypadku – czterech zginęło w kopalni,
a czterech zmarło w kolejnych dniach
w siemianowickim Centrum Leczenia
Oparzeń. Stan kilku leczonych tam pacjentów jest bardzo ciężki – mają rozległe i głębokie oparzenia kilkudziesięciu

KONDOLENCJE

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość

Wyrazy serdecznego współczucia

o tragicznych wypadkach w kopalniach

i żalu rodzinom i bliskim Górników,

węgla kamiennego Pniówek i Zofiówka.

Rodzinom i Bliskim,

którzy zginęli
w wyniku wybuchu metanu

którzy stracili swoich najbliższych, przekazujemy

w kopalniach

wyrazy serdecznego współczucia, solidarności
oraz pocieszenia w tym ogromnym cierpieniu.

Pniówek i Borynia-Zofiówka
Ruch Zofiówka

Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy

składa

Polskiej Grupy Górniczej SA

Grzegorz Matusiak,
poseł na Sejm RP
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PREMIER: – Jest duża szansa na rewizję systemu ETS

Trzeba polegać na samym sobie
„W sytuacji niepewności, cechującej się
wieloma niezależnymi od nas zmiennymi, powinniśmy szukać tego, co stałe, niezmienne i od nas zależne. Przede
wszystkim trzeba chcieć polegać na samym sobie, czyli całkowicie odrzucać kuszące fałszywym spokojem myślenie,
że ktoś o coś za nas zadba, że w czymś
nas wyręczy.
To my, na tyle, na ile jest to możliwe, musimy być kowalami losu naszej
wspólnoty. To my musimy definiować
nasz interes narodowy i o niego zabiegać” – napisał prezes PiS, wicepremier
Jarosław Kaczyński do uczestników
kwietniowej konferencji Śląski Ład, zorganizowanej w Katowicach z inicjatywy
europosłanki Izabeli Kloc. Wiodącym
tematem spotkania, w którym wzięli
udział między innymi premier Mateusz
Morawiecki oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, były
gospodarcze konsekwencje rosyjskiej
agresji na Ukrainę. – Cykl Śląski Ład
to także płaszczyzna tworząca swoisty
Śląski Bank Pomysłów – pomysłów dla
rozwoju Śląska, Polski, Ukrainy, ale i Europy – tłumaczy inicjatorka konferencji,
której piąta edycja odbyła się w siedzibie katowickiego Węglokoksu. Prezes
tej spółki Tomasz Heryszek ujawnił,
że Grupa Węglokoks analizuje obecnie
możliwość budowy nowej stalowni wraz
z walcownią, co wzmocniłoby polski potencjał produkcji stali, przyczyniając się
do zmniejszenia jej importu.

CZY ETS BĘDZIE
MNIEJ KOSZTOWNY?
Otwierając katowicką konferencję,
premier Mateusz Morawiecki przyznał,
że sytuacja związana z rosyjską agresją

na Ukrainę redefiniuje wszystkie dotychczasowe paradygmaty, w tym politykę
klimatyczną i energetyczną UE. – Od wielu miesięcy europarlamentarzyści z PiS
podkreślali konieczność zredefiniowania polityki wokół ETS (systemu handlu
uprawnieniami do emisji CO2). Jeszcze
w grudniu słyszeliśmy, że to prawie niemożliwe. Dziś widzimy, że Parlament
Europejski przychylił się do wniosku
rządu PiS, że PE chce wykluczyć instytucje finansowe z możliwości brania
udziału w transakcjach na rynku ETS
– podkreślił szef rządu. Jego zdaniem
dziś jest duża szansa na rewizję systemu
ETS, a przez to niższe ceny uprawnień
do emisji CO2. Polski rząd już od dłuższego czasu apeluje do Komisji Europejskiej
o kompleksową reformę tego systemu,
między innymi poprzez ograniczenie roli
lub nawet wyłączenie z rynku instytucji
finansowych, które – według polskich
władz – prowadzą spekulacje na tym
rynku. – Nasz postulat został wreszcie
wysłuchany. To, co jeszcze trzy miesiące
temu wydawało się niemożliwe, staje się
dziś oczywistą prawdą – mówił premier.
Reforma ETS jest kluczowa dla polskiej
energetyki. Jak mówił wiceprezes PGE
Paweł Śliwa, tylko w ubiegłym roku Grupa wydała na uprawnienia do emisji
CO2 około 8,5 mld złotych – to 10 proc.
wartości inwestycji zaplanowanych
przez PGE do 2030 roku. Grupa podtrzymuje cel dążenia do zeroemisyjności
w 2050 roku, ale przyznaje, że harmonogram dochodzenia do niego musi zostać częściowo zmieniony. – Reforma
ETS to dla nas bardzo ważny element,
liczymy tu na wsparcie premiera, rządu,
europarlamentarzystów – mówił wiceprezes największego krajowego wytwórcy energii.

BANKOWCY POSTAWIĄ
NA WODĘ, WODÓR I… WĘGIEL
Wsparcie dla inwestycji w czyste
technologie węglowe deklaruje Bank
Gospodarstwa Krajowego, który w kolejnych latach zamierza konsekwentnie
wprowadzać w życie projekt w ramach
strategii 3W, gdzie kluczowe będą woda,
wodór i… węgiel. – Kiedy ogłaszaliśmy
ideę 3W, mówiąc, że jest tam również
węgiel, większość patrzyła na nas z niedowierzaniem, pytając, o co chodzi z tym
węglem: przecież węgiel jest passé, trzeba zapomnieć o węglu i o nim nie mówić. Oczywiście najmniej efektywnie jest
spalać węgiel w piecu, ale dziś to węgiel
jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego; dzisiaj patrzymy na węgiel
zupełnie inaczej – tłumaczyła prezes
BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, oceniając, iż nowoczesne technologie węglowe
mogą tworzyć przewagi konkurencyjne
polskich firm. – Nowocześnie rozumiany
węgiel to także medycyna – chirurgia,
kardiologia, kosmetologia, różne dziedziny sportu – z włókien węglowych
zrobione są bolidy wyścigowe czy łopaty wiatraków, włókna są też stosowane
w zastawkach serca. Zastosowanie węgla
amorficznego czy aktywnego pomaga
oczyścić wodę i powietrze – to piękna
historia dla Śląska. Włókna węglowe,
nowoczesne technologie nanostruktur
węglowych, grafen, nanorurki węglowe
to technologie przyszłości, podobnie jak
wodór, którego Polska jest dużym producentem – wyliczała szefowa BGK.

PGG POD PRESJĄ
Wśród ważnych tematów piątej
edycji Śląskiego Ładu były gospodarcze konsekwencje rosyjskiej agresji

na Ukrainę dla śląskich firm oraz wynikające z tego wyzwania. Wiceprezes
Polskiej Grupy Górniczej ds. handlu
Adam Gorszanów przyznał, że największy krajowy producent węgla jest dziś
pod dużą presją rosnącego zapotrzebowania na ten surowiec, także w kontekście embarga na węgiel z Rosji. – Plan
ratunkowy dla PGG opierał się na mechanizmie: otrzymujemy dotacje w zamian za likwidację, co było skutkiem
polityki dekarbonizacyjnej. 24 lutego,
kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, zmienił praktycznie wszystko. Dziś, czując
odpowiedzialność za bezpieczeństwo
energetyczne, podejmujemy działania
służące zwiększeniu wydobycia, ale
trudno to zmienić w ciągu kilku miesięcy – otwarcie nowych frontów, roboty
przygotowawcze to procesy kosztowne i długotrwałe. Dlatego nie zawsze
jesteśmy w stanie spełnić wszystkie
oczekiwania – tłumaczył wiceprezes
PGG ds. handlu. Z przytoczonych przez
niego danych wynika, że importowany,
głównie z Rosji, węgiel energetyczny
pokrywał dotąd około 12 proc. krajowego zapotrzebowania, zaś na Ukrainie
węgiel z zagranicy – przede wszystkim z Rosji – zaspokajał około 40 proc.
potrzeb, przy 21-proc. udziale węgla
w ukraińskim miksie energetycznym.
Ukraina, Niemcy i Polska to najwięksi
europejscy konsumenci węgla z importu. Adam Gorszanów wyraził przekonanie, że spółki Skarbu Państwa
– wśród nich PGG – wezmą czynny
udział w powojennej odbudowie Ukrainy, gdzie – także w sferze energetyki
i przemysłu wydobywczego – istnieje
olbrzymi potencjał biznesowy, naukowy i technologiczny.
MH
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Transformacja energetyczna i cyfrowa
była motywem przewodnim tegorocznej
Szkoły Eksploatacji Podziemnej, która odbyła się w Krakowie 11–13 kwietnia. Jednak wspólnym mianownikiem dla wielu
referatów, a szczególnie tych wygłoszonych w czasie sesji plenarnej, była rosyjska agresja na Ukrainę. To wydarzenie
znacznie zmieniło postrzeganie energetyki opartej na paliwach kopalnych oraz
na nowo zdefiniowało rolę węgla.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego SEP, dr Jerzy Kicki, mówił
między innymi o tym, że wydarzenia
za naszą wschodnią granicą mają wpływ
na decyzje, które są podejmowane w krajowym górnictwie i energetyce. Natomiast prezes Polskiej Grupy Górniczej
Tomasz Rogala sygnalizował, że to właśnie węgiel kamienny powinien być nad
Wisłą paliwem przejściowym w okresie
transformacji energetycznej. Przyznał
jednak, że bez odpowiednich regulacji
nie będzie to możliwe.

Program XXXI SEP wypełniły także
sesje poświęcone między innymi nowym
technikom i technologiom w eksploatacji złóż, próbie odpowiedzi na pytanie,
co po likwidacji kopalń, systemom magazynowania energii, cyberbezpieczeństwu oraz metanowi.
Ważną częścią każdej Szkoły jest
gala, która odbywa się w Teatrze im.
Juliusza Słowackiego. Udało się na niej
nawiązać połączenie wideo z prof. Romanem Dyczkowskim z Uniwersytetu
Narodowego Dnipro. Padło wówczas
wiele słów otuchy dla walczącej Ukrainy oraz szereg podziękowań za wsparcie płynące z Polski. Na gali przedstawione zostały raporty branżowe
poświęcone stanowi górnictwa węgla
kamiennego i górnictwa rud miedzi,
a także bezpieczeństwa w przemyśle
wydobywczym. Tradycyjnie ogłoszono
także zwycięzców konkursu Bezpieczna Kopalnia. W tym roku pierwsze
miejsce przypadło Ruchowi Jankowice
kopalni ROW (PGG). Kolejne miejsca

NOWY GÓRNIK

O roli węgla w obliczu wojny

na podium zajęły KWK Sośnica (PGG)
oraz LW Bogdanka.
W czasie gali wygłoszono także referaty związane z 35-leciem Instytutu
Gospodarki Surowcami Mineralnymi

i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz
40-leciem działalności Bogdanki. Zorganizowano także aukcję obrazów, z której
dochód został przekazany na wsparcie
młodych muzyków z Ukrainy.
BS
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GŁOS ZE ŚLĄSKA: Potrzebna nowa wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy

NOWY GÓRNIK

Potrzebne głośne TAK dla węgla
– Europejczycy stracili poczucie bezpieczeństwa – nie tylko ze względu na szybujące ceny, ale przede wszystkim ze względu na możliwość zakłócenia dostaw
surowców i energii. Trzeba na nowo zbudować wizję energetyki i bezpieczeństwa
energetycznego Europy, gdzie każdy kraj
UE zachowa prawo do swojej drogi budowania suwerenności energetycznej – w solidarności z innymi, ale w oparciu o własny potencjał – przekonywał europoseł
Grzegorz Tobiszowski, były wiceminister
energii i inicjator kwietniowej konferencji
z cyklu Silesia 2030.
Jej zwieńczeniem było podpisanie
Rezolucji Energetycznej 2022, wzywającej między innymi do szybkiego uniezależnienia się od rosyjskiej ropy i gazu, zawieszenia lub reformy unijnego systemu
handlu emisjami ETS oraz inwestowania
w technologie wykorzystania węgla jako
paliwa przejściowego w transformacji.
– Potrzebna jest istotna zmiana polityki
energetycznej. Nie bójmy się trudnych
rozwiązań i trudnych decyzji – apelował
odpowiedzialny za sprawy górnictwa
wiceminister aktywów państwowych
Piotr Pyzik.

Piotr Pyzik: – Wydarzenia
ostatnich tygodni pokazały,
jak ważne jest posiadanie
i rozwijanie rodzimego
przemysłu. Mając własne surowce
i własną myśl technologiczną
– powinniśmy z tego korzystać.
W wielu kwestiach nie możemy
uzyskać samowystarczalności,
ale powinniśmy minimalizować
uzależnienie od innych krajów.
To podstawa naszej suwerenności
i podstawa naszego bytu
politycznego.
POSTAWIMY
NA SUWERENNOŚĆ
ENERGETYCZNĄ
Katowickie spotkanie pod egidą
grupy Europejskich Konserwatystów
i Reformatorów w Parlamencie Europejskim nieprzypadkowo zorganizowano
w udostępnionej przez śląsko-dąbrowską Solidarność Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który – jak podkreślał lider związku w regionie, Dominik
Kolorz – zainicjował wiele działań zmierzających do uniezależnienia Polski
od dostaw surowców i energii z zagranicy, by utrzymać suwerenność energetyczną. – Wspólnie przewidywaliśmy,
że w efekcie polityki klimatycznej Unii
Europejskiej może czekać nas dramat.
Z tej sali wielokrotnie płynęło ostrzeżenie, że nie możemy poddawać się
szaleństwu klimatycznemu UE – przypomniał Kolorz. Uczestnicząca w konferencji była premier Beata Szydło nie

Ostatnią częścią konferencji było podpisanie Rezolucji Energetycznej 2022, której główne punkty dotyczą
szybkiego uniezależnienia się od rosyjskiej ropy i gazu oraz reforma unijnego systemu handlu emisjami
ETS, a także wezwanie do rozpoczęcia procesów wspierających europejski przemysł wydobywczy

W dyskusji o polskiej transformacji energetycznej z perspektywy dużych firm udział wzięli: Artur Wasil,
prezes LW Bogdanka SA, Filip Grzegorczyk, wiceprezes Grupy Azoty SA, Krzysztof Kieres, przewodniczący
Stowarzyszenia Polski Cement, Tomasz Rogala, prezes PGG SA, Tomasz Heryszek, prezes Węglokoks SA,
Artur Michałowski, wiceprezes Tauron PE SA
miała wątpliwości, że dotychczasowa
polityka klimatyczno-energetyczna Unii
okazała się nieskuteczna. – Ta polityka
zbankrutowała – Unia Europejska okazała się bezbronna w momencie kryzysu energetycznego; ta polityka polegała
tylko i wyłącznie na realizacji interesów
biznesowych niemieckich i pewnych
grup lobby z państw Europy Zachodniej. Każde słowo, każda refleksja czy
uwaga z naszej strony były odbierane
jako atak na czysty klimat, czyste powietrze, zdrowie Europejczyków. Dziś
okazało się, że to my mieliśmy rację
– wskazała była szefowa rządu, podkreślając konieczność „obrony polskich
interesów oraz budowania nowej, mądrej polityki energetycznej Europy”.
Minister klimatu i środowiska Anna
Moskwa zapowiedziała szybką aktualizację Polityki energetycznej Polski do
2040 roku, gdzie pojawi się nowy filar
dotyczący niezależności i suwerenności energetycznej kraju. – Opiszemy
w PEP plan modernizacji bloków energetycznych, który mamy uzgodniony
ze spółkami, a także czyste technologie

węglowe oraz reformę systemu ETS –
bo jeżeli coś w Polsce zabije transformację, to będzie to właśnie ETS – oceniła
Anna Moskwa. Jej zdaniem potrzebne
są konsekwentne działania zmierzające do „derusyfikacji” polskiej i unijnej
gospodarki.

PRIORYTETEM
BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW
I STABILNE CENY
Możliwie szybkie uniezależnienie
się od rosyjskiego gazu i ropy przez
dywersyfikację kierunków importu
oraz zmiany technologiczne to także
jeden z postulatów podpisanej przez
uczestników konferencji Rezolucji Energetycznej 2022. To płynące ze Śląska
przesłanie do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz rządów
państw UE podpisali, obok szefowej
resortu klimatu i byłej premier, między innymi parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele nauki górniczej,
szefowie górniczych i energetycznych
spółek oraz związkowcy. Uczestnicy
konferencji zgodzili się, że agresja Rosji

na Ukrainę całkowicie zmieniła uwarunkowania społeczne i gospodarcze
w Europie, dlatego – jak czytamy w rezolucji – wszystkie wcześniej wyznaczone cele oraz drogi do ich osiągnięcia
wymagają głębokiej rewizji. „Należy
uznać, że priorytetem UE jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
w rozumieniu pewności dostaw energii
do odbiorców oraz jej stabilnej ceny.
Ze szczególną uwagą, w poczuciu najwyższej odpowiedzialności za przyszłość UE, należy zredefiniować politykę klimatyczną Wspólnoty, a także cele
i zamierzenia określone w Europejskim
Zielonym Ładzie oraz pakiecie Fit for
55” – postulują autorzy przesłania.

NOWA KOPALNIA ZAMIAST
WĘGLA Z IMPORTU?
Ważną częścią rezolucji jest wezwanie do niezwłocznego rozpoczęcia procesów wspierających europejski przemysł
wydobywczy. „Rozwój rodzimego sektora wydobywczego jest ważny nie tylko
z punktu widzenia wydobycia paliw kopalnych, ale również innych surowców,
w tym surowców krytycznych, niezbędnych w technologiach wykorzystywanych w źródłach odnawialnych oraz
elektromobilności” – oceniają sygnatariusze dokumentu, apelując o uznanie
węgla za paliwo przejściowe w transformacji energetycznej, co stworzy ramy
finansowania inwestycji – także w niskoemisyjne technologie wykorzystujące
węgiel. – Dziś dużo mówimy o konieczności zmiany polityki energetycznej, ale
formalnie instytucje finansowe nadal nie
chcą finansować inwestycji w produkcję
węgla i bloki węglowe. Kluczowe jest
przywrócenie możliwości finansowania
oraz przyjazne dla węgla środowisko
regulacyjne, którego dziś brakuje – zauważył prezes Polskiej Grupy Górniczej
Tomasz Rogala. Przypomniał też oczywistą w środowisku górniczym prawdę,
że wydobycia węgla nie da się zwiększyć
z dnia na dzień – przygotowanie ściany
na 800 tys. ton węgla trwa co najmniej
półtora roku i kosztuje około 200 mln
złotych. Wobec olbrzymiego popytu
w tym roku największa górnicza spółka
zamierza wydobyć ponad plan około
1 mln ton węgla, zaś nieco więcej w przyszłym roku. – Powinniśmy poważnie
myśleć o tym, jak wybudować w Polsce
jeszcze jedną kopalnię węgla energetycznego. Potrzebujemy węgla i przez
kilka lat będziemy kupować go po bardzo wysokich cenach, kierując dziesiątki
miliardów złotych do gospodarek innych krajów. Może zamiast kupowania
węgla poza granicami należy pomyśleć
o tym, żeby za 10 mld złotych wybudować kopalnię, która wzmocni nasze
bezpieczeństwo energetyczne, zapewni
stabilność dostaw i da ludziom pracę?
– mówił prezes Węglokoksu Tomasz
Heryszek. – Mamy właściwą diagnozę
sytuacji i dobre propozycje odnośnie
do kierunku, w jakim powinniśmy iść.
Będziemy robić wszystko, żeby ten głos
ze Śląska dotarł do Brukseli – podsumował Grzegorz Tobiszowski.

HANNA KRZYŻOWSKA
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Priorytet: bezpieczni górnicy, bezpieczni Polacy

NOWY GÓRNIK

Węgiel w centrum uwagi
Bezpieczeństwo było wspólnym mianownikiem dorocznej debaty o polskim górnictwie, zorganizowanej w ostatnim dniu
14. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. – Nie ma sprawy
ważniejszej od zdrowia i życia górników.
Na ołtarzu bezpieczeństwa trzeba czasem
położyć i ekonomię, i gospodarkę złożem
– podkreślał były wicepremier i minister
gospodarki Janusz Steinhoff.

NIE MA ALTERNATYWY „KOSZT
CZY BEZPIECZEŃSTWO”
Debata o górnictwie w trzecim dniu
katowickiego kongresu to już wieloletnia
tradycja. Tegoroczna dyskusja odbyła się
w cieniu katastrof w kopalniach Pniówek i Zofiówka, w wyniku których zginęło 18 górników, a siedmiu pozostało
za tamą, którą odizolowano zagrożone
wyrobiska w Pniówku. Takie tragedie zawsze rodzą pytania o to, czy w polskich
kopalniach oszczędza się na bezpieczeństwie lub czy presja na zwiększanie wydobycia przesuwa sprawy bezpieczeństwa na dalszy plan. – W żadnej spółce
górniczej nie ma alternatywy: koszt czy
bezpieczeństwo. Wszyscy robimy, co tylko możemy w zakresie bezpieczeństwa.
Wszelkie możliwe środki, jakie są konieczne i zasadne w celu podniesienia
bezpieczeństwa we wszystkich spółkach
górniczych, są absolutnie na pierwszym
miejscu. Pod decyzją, żeby nie wydać
jakichś środków, ktoś musi się podpisać.
W żadnej ze spółek górniczych w Polsce
nie ma takiej osoby, która podpisałaby
się pod czymś takim i naraziła kolegów
na niebezpieczeństwo – podkreślał prezes Tauronu Wydobycie Jacek Pytel.
PREMIER OBEJMIE NADZÓR
NAD WUG?
W środowisku górniczym coraz
częściej mówi się jednak także o konieczności zmian systemowych. Janusz
Steinhoff, który kierował Wyższym
Urzędem Górniczym na początku lat
90., za kuriozalne uznał obecne rozwiązanie, kiedy ten najważniejszy w sektorze wydobywczym urząd, kontrolujący
stan bezpieczeństwa w branży, podlega
temu samemu ministrowi, co producenci

Zapewnienie bezpieczeństwa górnikom to niepodważalny priorytet - potwierdzili uczestnicy debaty
węgla. – Jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna. Mam nadzieję, że to zostanie zmienione, jako że WUG musi mieć
całkowitą niezależność – mówił były
wicepremier, apelując o przywrócenie
przepisów dających nadzór nad WUG
bezpośrednio premierowi. Takie rozwiązanie poparł wiceminister aktywów
Piotr Pyzik, potwierdzając, iż rozmawiał
już na ten temat z szefem rządu. Wiceszef MAP zapowiedział, że gdy gotowe
będą raporty komisji badających okoliczności tragedii w Pniówku i Zofiówce,
przyjdzie czas na wnioski – także te dotyczące kształtu systemu bezpieczeństwa
w kopalniach. – Najczęstszym powodem
wypadków w górnictwie są przyczyny
naturalne, ale niestety zdarzają się też
wypadki spowodowane czynnikiem
ludzkim, wynikające z opieszałości czy
rutyny – przyznał Piotr Pyzik.

BOOM NA WĘGIEL
Uczestnicy debaty zgodzili się, że zapewnienie bezpieczeństwa górnikom
to niepodważalny priorytet. W wymiarze rynkowym priorytetem jest natomiast bezpieczeństwo energetyczne.
Wojna w Ukrainie, konieczność odejścia od importu rosyjskich surowców
i drastyczny wzrost cen gazu spowodowały wzrost znaczenia węgla. – W konsekwencji zmian geopolitycznych i wysokich cen gazu obserwujemy ogromny
wzrost zapotrzebowania na węgiel jako
paliwo stabilne i dostępne. W najbliższych dwóch–trzech latach na pewno
widzimy tendencje do lepszej ceny
za to paliwo i większego zapotrzebowania na węglowodory stałe – zauważył
prezes PGG Tomasz Rogala. Największy
krajowy producent w tym i przyszłym
roku zamierza zwiększyć wydobycie,
wobec planowanego, o ponad 1 mln ton
rocznie, by zaspokoić między innymi
popyt ciepłowni, firm czy gospodarstw
domowych we wschodniej Polsce, zasilanej dotąd głównie węglem rosyjskim.
O tym, czy boom na węgiel utrzyma się
w dłuższej perspektywie, zdecyduje –
zdaniem szefa PGG – kilka czynników:
postępy w rozwoju odnawialnych źródeł
energii, możliwości importu węgla z krajów szanujących wartości i prawa człowieka, perspektywa zmiany nawyków
społecznych w kierunku zmniejszenia
zużycia energii oraz unijne regulacje,

które dotąd zmierzały do rugowania
węgla z miksu energetycznego. – Jest
pytanie, czy unijne regulacje zapewnią trwałą pozycję paliwa węglowego
jako paliwa przejściowego w okresie do
2049 roku – wyjaśnił prezes Tomasz
Rogala. Wśród warunków niezbędnych
do inwestowania w węgiel wymienił
między innymi przywrócenie możliwości finansowania takich projektów przez
banki oraz reformę systemu handlu
uprawnieniami do emisji CO2 poprzez
wyłączenie z tego systemu instytucji finansowych – w Brukseli przygotowywana jest obecnie regulacja spełniająca ten
ostatni postulat. – Raczej nie powinniśmy budować pozytywnych scenariuszy
tylko w oparciu o to, co dzieje się obecnie na Wschodzie, ale jednak brać pod
uwagę scenariusze czarne, a także to,
że energię trzeba oszczędzać i bardziej
racjonalnie nią gospodarować – przestrzegał szef PGG.

KURZ OPADNIE, WRÓCI
ZIELONY ŁAD
O tym, że boom na węgiel ma charakter przejściowy, przekonani są przedstawiciele podlubelskiej Bogdanki, która zamknęła zeszły rok rekordowym
wydobyciem blisko 10 mln ton. – Krótkoterminowo ceny i zapotrzebowanie
na węgiel będą rosły, ale zasadniczo
– poza perspektywą dwu–trzyletnią –
nie spodziewamy się, żeby ta sytuacja
diametralnie zmieniła tendencję spadkową, jeżeli chodzi o węgiel. Komisja
Europejska, ale także cała społeczność
europejska w żaden sposób nie odejdą od zielonej transformacji. Wydaje

nam się, że jeżeli wojna w Ukrainie się
uspokoi, a kurz i mgła wojenna opadną,
trendy związane z OZE i odchodzeniem
od węgla jeszcze przyspieszą – powiedział wiceprezes Bogdanki ds. operacyjnych Kasjan Wyligała. Aby trwale zwiększyć wydobycie, Bogdanka musiałaby
zbudować nowy szyb, co byłoby kosztowne i czasochłonne, zaś dodatkowym
utrudnieniem byłby prawdopodobny
brak finansowania bankowego i trudne
procedury środowiskowe. Obecny czas
koniunktury podlubelska kopalnia chce
maksymalnie wykorzystać, gromadząc
środki na przyszłe inwestycje.

SZYB GRZEGORZ STWORZY
„NOWĄ BOGDANKĘ”
Dobry czas dla węgla służy też Tauronowi Wydobycie, którego kopalnie
w końcu ub.r. zwiększyły miesięczne
wydobycie z około 300 tys. do nawet
500 tys. ton. Miniony rok spółka zamknęła produkcją 5,15 mln ton, wobec 4,5 mln
ton rok wcześniej, przy jednoczesnym
pozbyciu się nadmiaru węgla ze zwałów.
Tegoroczny plan to 5,1 mln ton węgla.
Wobec wynikającego z umowy społecznej
dla górnictwa planu redukcji wydobycia w kolejnych latach Tauron Wydobycie chce zmniejszać produkcję o około
25 tys. ton rocznie, zamiast – jak zakładano wcześniej – 100 tys. ton rocznie. Dzięki
temu do 2030 roku firma chce dostarczyć
energetyce – między innymi na potrzeby
modernizowanych bloków 200-megawatowych – dodatkowe 6,5 mln ton węgla.
Prezes spółki Jacek Pytel zapowiedział
też rychłe wznowienie głębienia szybu
Grzegorz w Jaworznie. – Ten szyb pozwoli
NOWY GÓRNIK

Inny wymiar to bezpieczeństwo
energetyczne, które jeszcze długo ma zapewnić Polsce węgiel. – Celem naszych
działań jest to, żeby w każdym gniazdku był prąd, żeby każdego obywatela
było stać na ten prąd i żeby ten prąd
był polskiej produkcji. To jest dzisiejsza
definicja suwerenności kraju – przekonywał wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik. Szefowie spółek
węglowych potwierdzają, że obecnie
trwa boom na węgiel, co w połączeniu
z odejściem od importu tego surowca
z Rosji wymusza zwiększanie krajowego
wydobycia. Menedżerowie są jednak
ostrożni w długoterminowych prognozach. – Uważam, że proces transformacji należy kontynuować tak, jak został
zaplanowany i zaprojektowany w zeszłym roku, z datą końcową górnictwa
w Polsce maksymalnie do 2049 roku –
mówił szef największej węglowej spółki
Tomasz Rogala.

nam zbudować, w oparciu o złoże Dąb,
drugą, nową Bogdankę. Tam nie ma metanu, ściany są zaplanowane z bardzo
dużym wybiegiem, zaś na powierzchni
są głównie lasy i pola; nie ma tam zabudowań, co zmniejszy oddziaływanie
na powierzchnię. Za kilka lat to wszystko
zafunkcjonuje – zapowiedział prezes.

CZY UNIA POWIE
TAK DLA WĘGLA?
Czy jednak docenienie roli węgla
jako gwaranta bezpieczeństwa energetycznego przełoży się na działanie
polskich kopalń dłuższe niż wynikający
z umowy społecznej 2049 rok? Wiceminister Piotr Pyzik podkreśla, że nadal prowadzone są działania zmierzające do uzyskania notyfikacji Komisji
Europejskiej dla programu opartego
na umowie społecznej. Jednocześnie –
ujawnił wiceszef MAP – minister klimatu
i środowiska Anna Moskwa prowadzi
„intensywne działania dyplomatyczne”

A K T U A L N O Ś C I

w zakresie unijnej polityki energetyczno-klimatycznej. Wiceminister Pyzik
podkreślił, że Polska musi zapewnić
stabilność swojego systemu energetycznego, dlatego o zmniejszaniu udziału
węgla będzie można mówić wtedy, gdy
powstaną źródła jądrowe i nastąpi planowany w polityce energetycznej rozwój
źródeł odnawialnych. Były wiceminister
energii, europoseł Grzegorz Tobiszowski,
nie ma wątpliwości, że obecnie jest dobry moment, by Polska wymogła na KE
zmiany w polityce klimatycznej. – Jeżeli ta polityka jest tak idealna i dobra,
dlaczego jeszcze przed napaścią Rosji
na Ukrainę powstał olbrzymi kryzys
energetyczny? Jesteśmy członkiem Unii
– dużym państwem o wielkim dorobku
gospodarczym, energetycznym i transformacyjnym. Musimy kierować się
doświadczeniem i rozumem; nie wierzyć w „cuda klimatyczne”, które teraz
są boleśnie weryfikowane przez rzeczywistość – apelował parlamentarzysta,

wzywając do ustanowienia na forum
unijnym takiego systemu bezpieczeństwa energetycznego, który każdemu
krajowi da szansę rozwoju opartego
na własnym potencjale surowcowym.

KTO ZBUDUJE
NOWE KOPALNIE?
Prezes Carboautomatyki Henryk
Stabla ocenił w debacie, że racjonalna
jest perspektywa utrzymania górnictwa
w perspektywie najbliższych trzech dekad, zaś popyt na węgiel mógłby dać
możliwość działania jeszcze dla dwóch–
–trzech nowych kopalń. Jego zdaniem
utrzyma się również – choć w znacznie
mniejszym niż obecnie zakresie – popyt
na usługi firm okołogórniczych. – Przetrwają te firmy zaplecza górniczego,
które dokonały dywersyfikacji i weszły
w nowe przemysły. Na pewno będzie
też zapotrzebowanie na zaawansowane
technologicznie, niezniszczalne systemy
bezpieczeństwa, systemy dyspozytorskie

P O S I EDZ E N I A PA R L A M E N TA R N E G O Z E S P O Ł U 
DS. ENERGET YKI OR A Z TR ANSFORMAC JI ENERGET YCZNE J
I GÓRNICZEJ W POLSCE

– mówił Stabla. W ocenie Janusza Steinhoffa należy obalić mit, że to UE zmusza
Polskę do likwidacji kopalń. – Komisja
Europejska nie ma narzędzi, żeby decydować o likwidacji kopalń w naszym
kraju, ale stoi na straży udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Nie ma czegoś takiego jak przymusowa
likwidacja czy wygaszanie mocy wydobywczych. Trzeba natomiast pamiętać,
że górnictwo musi być poddane takim
samym regułom jak każdy inny przemysł – tłumaczył były wicepremier, opowiadając się za „zielonym światłem” dla
prywatnych inwestycji górniczych – jeżeli znajdą się inwestorzy widzący w tej
dziedzinie szanse na biznes. – Każdy
podmiot w obszarze górnictwa powinien
oczekiwać od rządu stabilnej polityki
regulacyjnej. I pamiętajmy, że KE nie
ma zastrzeżeń do budowy kopalń, jeżeli
przedsiębiorca nie korzysta z pomocy
publicznej – podsumował Janusz Steinhoff.
HANNA KRZYŻOWSKA

Europa potrzebuje nowej
polityki energetycznej
ARCHIWUM

Trzeba zdecydowanie przyspieszyć
– mówili uczestnicy wyjazdowego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds.
Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce. Zespół,
któremu przewodniczy poseł PiS Grzegorz Matusiak, zebrał się w Katowicach
w pierwszym dniu 14. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. – Nie
ma wątpliwości, że w aspekcie spekulacyjnych cen podatku EU ETS oraz konfliktu zbrojnego na Wschodzie znaczenie
nowych, czystych technologii węglowych
rośnie. Dotyczy to zarówno energetyki
polskiej, jak i europejskiej – podkreśla
poseł z Jastrzębia-Zdroju. Rangę tematu

potwierdza udział w posiedzeniu zespołu wiceministrów: aktywów państwowych Piotra Pyzika oraz klimatu
i środowiska Piotra Dziadzio. Parlamentarzyści – wśród nich między innymi Marek Wesoły, Andrzej Gawron, Grzegorz
Gaża, Robert Warwas i Krzysztof Kozik
– zapoznali się z technologiami możliwymi do wdrożenia w polskich warunkach. Wśród planowanych najpóźniej do
2029 roku inwestycji mają być różnego
typu instalacje do zgazowywania węgla:
w technologii IGCC (na potrzeby bloku
gazowo-parowego), instalacja do produkcji syntezowego gazu ziemnego czy
instalacja do produkcji metanolu. Wśród
planowanych przedsięwzięć są także
rozwiązania służące wychwytywaniu,
transportowi i magazynowaniu (w tym
podziemnemu) CO2, budowa instalacji
do produkcji niskoemisyjnego paliwa
węglowego – „błękitnego węgla” – oraz
instalacji do produkcji wodoru z gazu
koksowniczego. Koszty wszystkich zapisanych w umowie społecznej dla górnictwa inwestycji szacowano wcześniej
na ponad 16 mld złotych. •
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Czyste technologie
węglowe: potrzebne
przyspieszenie

Gdy niespełna rok temu górnicze związki
podpisywały z rządem umowę społeczną
dotyczącą transformacji sektora węglowego, nie brakowało wątpiących w to,
że zawarte tam zapisy dotyczące czystych
technologii węglowych mają szansę realizacji. Dziś, w zmienionej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, takie projekty
to już nie tylko potencjalna szansa, ale
realna konieczność.

1–15 MA JA 2022

– Wojna w Ukrainie zmieniła wszystko,
także w kontekście polityki energetycznej
– przekonywał w pierwszym dniu 14. edycji
Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.
Największy polski producent węgla
był partnerem debaty „Transformacja
sektora górniczego”, zorganizowanej
w kongresowej strefie Grupy Polska
Press, a moderowanej przez redaktora naczelnego Dziennika Zachodniego
Grzegorza Gajdę. Szef PGG podkreślił
wagę bezpieczeństwa energetycznego.
Ocenił, że wobec konieczności uniezależnienia się od rosyjskich surowców
zaspokojenie popytu na energię wymaga
redefinicji unijnej polityki, określanej
dotąd głównie przez pryzmat „ambicji
klimatycznych i heroizmu energetycznego”, w kierunku stworzenia regulacji
bardziej przyjaznych dla węgla jako

paliwa przejściowego w procesie transformacji. – Działania w sprawie polityki
energetycznej wymagają racjonalnych
decyzji – potwierdził odpowiedzialny
za sprawy górnictwa wiceszef MAP Piotr
Pyzik, podkreślając, iż priorytetem musi
być zapewnienie wszystkim Polakom
możliwości korzystania z możliwie
taniej energii wytwarzanej w Polsce.
Były wiceszef resortu energii, europoseł
Grzegorz Tobiszowski, nie ma wątpliwości, że obecnie jest właściwy moment,
by na forum unijnym Polska śmiało
zabrała głos w sprawie polityki energetycznej, stawiając przede wszystkim
na bezpieczeństwo dostaw energii. – Nie
może być tak, że widzimy tylko troskę
o klimat, a nie będziemy widzieć bezpieczeństwa. Jeżeli widzimy tylko klimat, a nie procesy gospodarcze, możemy
podejmować złe decyzje – przestrzegał
parlamentarzysta.
HK
NOWY GÓRNIK
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Zrównoważowy rozwój i śmieci

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

PIXABAY

Śmieci do wykorzystania
Ludzie wytwarzają niezwykłą ilość śmieci: ponad 2 mld ton rocznie według szacunków Banku Światowego. A będzie ona
rosła. Oczekuje się, że globalne ilości
odpadów osiągną nawet 3,4 mld ton do
2050 roku.
Jak wynika z danych Eurostatu
za 2020 rok, statystyczny Polak wytwarza 346 kg odpadów komunalnych rocznie. I mimo że to aż o 9 proc. więcej niż
jeszcze 15 lat temu, to jest jednocześnie
drugi najniższy wynik w Unii Europejskiej (po Rumunii, gdzie wytwarzano
287 kg śmieci na osobę). Ważny jest jednak jeszcze jeden wskaźnik – czyli to,
że w dalszym ciągu zaledwie mniej niż
jedna trzecia odpadów poddawana jest
w Polsce recyklingowi.
RECYKLING. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego za 2020 rok
w procesie recyklingu w Polsce przerabiano 26,7 proc. odpadów. Mimo
że liczby zwiększyły się w stosunku
do wyników z poprzednich lat, wciąż
nie są zadowalające. Tym bardziej
że zgodnie z unijnymi dyrektywami
w 2025 roku każdy kraj należący do Unii
Europejskiej będzie musiał poddawać recyklingowi co najmniej 55 proc. odpadów
komunalnych, a w 2030 roku – 60 proc.
Bogatsze kraje radzą sobie lepiej
z recyklingiem niż biedniejsze, ale dla
przykładu Stany Zjednoczone poddają
temu procesowi 34,6 proc. swoich śmieci
(i wciąż są to zdecydowanie zbyt małe
liczby), podczas gdy biedne państwa –
średnio tylko 3,7 proc., a wiele z nich
w ogóle nie recyklinguje śmieci lub nie
ma na ten temat danych.
Recykling nie jest jednak panaceum
na wszystkie bolączki dotyczące śmieciowego problemu. Istnieje także duża
przepaść między tym, co można poddać
recyklingowi, a tym, co faktycznie mu
podlega. Suche surowce wtórne, takie
jak plastik, papier i tektura, metal i szkło,
stanowią około 38 proc. odpadów komunalnych. Tymczasem szacuje się, że tylko
13,5 proc. suchych materiałów nadających się do recyklingu jest faktycznie

poddawanych temu procesowi na całym
świecie.
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ŚMIECIOWEJ SPRAWIE. Wiele mówi się o zrównoważonym
rozwoju, który nie jest pustym hasłem,
ale wytrychem w kwestii zarządzania
górami produkowanych przez ludzi
śmieci. Zrównoważona gospodarka odpadami ma na celu utrzymanie materiałów w użyciu tak długo jak to możliwe
i zminimalizowanie ilości odpadów stałych, które są wyrzucane na wysypiska
lub utylizowane przez spalanie. Jednak
z uwagi na obecny stan środowiska
bardziej dogłębne podejście do zrównoważonego gospodarowania odpadami
powinno się koncentrować na całym
cyklu życia produktu, aby umożliwić
nam zmniejszenie negatywnych skutków środowiskowych, społecznych
i finansowych rozbuchanej konsumpcji
XXI wieku.
Firmy technologiczne próbują rozwiązać problem masowej produkcji
śmieci, usprawniając procesy recyklingu

i tworząc nowe materiały do produkcji
wyrobów jednorazowego użytku, które
można kompostować.
Jednym z przykładów jest amerykańska firma Footprint, która koncentruje
się na wytwarzaniu kompostowalnych
produktów jednorazowego użytku z celulozy, materiałów roślinnych, takich
jak karton z recyklingu, włókna drzewne i odpady rolnicze. Jej celem jest, aby
wszystkie produkty ulegały biodegradacji lub kompostowaniu w ciągu 90 dni
lub krócej.
Innym przykładem firmy, która
ma nietypowe podejście do odpadów,
jest polski Syntoil zajmujący się czyszczeniem karbonizatu (zanieczyszczonej sadzy) ze zużytych opon do postaci
sadzy technicznej, która może wrócić
do obiegu. W takiej formie może być ona
wykorzystana jako wypełniacz do mieszanek gumowych i różnych produktów
gumowych, jak wycieraczki albo dywaniki samochodowe, albo może znaleźć
zastosowanie w produkcji opon lub jako

pigment w tworzywach sztucznych lub
farbach.
Inną gałęzią rynku, która produkuje
ogromne ilości odpadów, jest przemysł
odzieżowy. Tutaj ciekawym przykładem
jest młoda polska firma Ubrania do Oddania, która od kilku lat próbuje przekonać Polki i Polaków do korzystania
z second handów, które działają w modelu cyrkularnym, oferując ubrania zebrane w Polsce jako odzież używana,
a następnie posortowane i ponownie
wprowadzone do obiegu.
Podsumowując – w myśleniu
o śmieciach ważne jest więc to, jak
oceniany jest całkowity wpływ towaru na środowisko pod kątem cyklu
jego życia. W przeciwnym razie nie
możemy się dowiedzieć, czy którekolwiek z wysiłków wkładanych w dobre
wybory konsumenckie czy recykling
zbliżają nas do rzeczywistego zrównoważonego rozwoju, czy tylko dobrego
samopoczucia.

HANNA KRZYŻOWSKA

kraju. Naukowcy odkryli, że różne praktyki rolnicze wpływają na liczebność
ptaków: pola trzciny cukrowej przyciągają najwięcej gatunków, podczas gdy
pola ryżowe mają największą liczbę pojedynczych ptaków. Badanie stanowi
podstawę do śledzenia ptaków na terenach rolniczych i tworzenia zasad ich
ochrony, jako że znajdują się poza obszarami formalnie chronionymi. Odkrycia podkreślają również różnice między
cechami i zagrożeniami, przed którymi
stoją populacje ptaków żyjących na terenach rolniczych w Nepalu i sąsiednich
Indiach oraz w krajach, w których rolnictwo jest bardziej uprzemysłowione
i zmechanizowane.
LASY, NA KTÓRE CORAZ CZĘŚCIEJ ZWRACA SIĘ UWAGĘ
ZE WZGLĘDU NA ICH ROLĘ W PRZECIWDZIAŁANIU
ZMIANOM KLIMATU, mogą pobierać węgiel

z atmosfery, ale mają też bardziej lokalny, duży wpływ na temperaturę
i pogodę. Niedawne badania wykazały, że są odpowiedzialne za około 0,5°C
globalnego chłodzenia. Lasy tropikalne,
szybko pochłaniające dwutlenek węgla
i zapewniające lokalne chłodzenie –
na przykład poprzez nawilżanie powietrza – to podwójna wygrana dla klimatu,
dlatego też tak istotna jest ich ochrona.
PLANY BUDOWY OŚRODKÓW TURYSTYCZNYCH
W INDONEZYJSKIM PARKU NARODOWYM KOMODO, zamieszkiwanym między innymi
przez największe jaszczurki na świecie,
od lat napotykają na odzew ze strony
lokalnych społeczności. Przeciwnicy projektów wskazują na potencjał
zakłóceń ekologicznych i społecznych. Lokalni aktywiści przekonują,
że zamiast turystyki opartej na dużych

inwestycjach korporacyjnych rząd powinien opracować model turystyki opartej
na społeczności.
W WYNIKU WSPÓŁPRACY NEW ENGLAND AQUARIUM
W MASSACHUSETTS I ROGER WILLIAMS UNIVERSITY W RHODE ISLAND opracowano protokoły
hodowli morskich ryb akwariowych,
w tym pięciu gatunków, które nigdy
wcześniej nie były hodowane w niewoli. Chociaż niektóre łowiska ryb ozdobnych są zarządzane w sposób odpowiedzialny i przynoszą korzyści lokalnej
gospodarce, to wciąż wiele opiera się
na szkodliwych praktykach, które szkodzą ekosystemom. Akwakultura ryb
ozdobnych może poprawić dobrostan
ryb, ograniczyć rozprzestrzenianie się
chorób, wyeliminować szkodliwe sposoby pozyskiwania ryb i zmniejszyć wpływ
na dzikie populacje.
•

Ekologiczne wiadomości
RUSZYŁ KONKURS ZIELONE CZEKI! Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął
przyjmowanie wniosków w tym jednym
z najważniejszych w województwie śląskim konkursów związanych z ochroną
środowiska. Rywalizacja odbywa się
w czterech kategoriach: Ekologiczna
osobowość roku, Gmina przyjazna dla
czystego powietrza, Inwestycja proekologiczna roku oraz Programy i akcje
na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. Na laureatów czekają
Zielone Czeki o wartości 10 tys. złotych,
specjalne statuetki oraz dyplomy honorowe. Zgłoszenia można składać do
30 czerwca 2022 roku.
NOWE BADANIE POKAZUJE, ŻE POLA UPRAWNE NEPALU SĄ WAŻNYM SIEDLISKIEM DLA JEDNEJ CZWARTEJ
GATUNKÓW PTAKÓW, które występują w tym
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Aygo X to trzecia generacja małej, miejskiej Toyoty

Samochód jest napędzany produkowanym w Polsce, oszczędnym, trzycylindrowym silnikiem

Aygo X z polskim sercem
Koncerny motoryzacyjne ostatnio informują głównie o nowinkach elektrycznych.
Tymczasem silniki spalinowe jeszcze istnieją i nawet wchodzą do sprzedaży. Toyota poinformowała, że od marca produkuje
model Aygo X w fabryce Toyota Motor
Manufacturing Czech (TMMCZ), w której montowany jest także Yaris czwartej
generacji.
Aygo X to trzecia generacja małej,
miejskiej Toyoty, opracowana na platformie GA-B w architekturze TNGA (Toyota
New Global Architecture).
Model ten został wyposażony w najnowsze technologie Toyoty, w tym systemy bezpieczeństwa czynnego i wsparcia
kierowcy Toyota Safety Sense generacji
2.5, które po raz pierwszy w segmencie
A są oferowane jako standard we wszystkich wersjach. Do podstawowego wyposażenia należą także światła do jazdy
dziennej LED, co najmniej sześć poduszek powietrznych i 17-calowe felgi.
Auto dostępne jest także z systemem
multimedialnym nowej generacji Toyota Smart Connect ze stałym połączeniem z internetem, nawigacją z mapami
online, bezprzewodowym połączeniem
z telefonem oraz z usługami łączności
Toyota Connected Car.
Samochód jest napędzany produkowanym w Polsce, oszczędnym, trzycylindrowym silnikiem o pojemności
1,0 l i mocy 72 KM, dostępnym z manualną lub nową automatyczną skrzynią
biegów.
Parę dni temu pierwsze auto zostało
przekazane nabywcom.

AUTO ZAMIAST MIESZKANIA?
Tym razem styliści i konstruktorzy
Audi nieco poszaleli. Przygotowali koncepcyjny samochód Audi urbansphere
concept. Stworzono go z myślą o wykorzystywaniu w natężonym ruchu chińskich megamiast, ale sprawdziłby się
w centrum każdej metropolii na świecie.
To przestronne auto (5,51 m długości)
jest salonem na kołach oraz mobilnym
biurem służącym za kolejną przestrzeń
życiową w czasie spędzanym w miejskim
ruchu. Może być tym wszystkim, bo kierowanie mogą już przejąć komputery.
Rozstaw osi wynoszący 3,40 metra
i szerokość pojazdu 2,01 metra tworzą

bardzo dostojną sylwetkę nawet jak
na samochód klasy luksusowej. Wraz
z wysokością 1,78 metra i dużymi, przeszklonymi powierzchniami wymiary
te zapewniają wyjątkowo przestronne
wnętrze. Mam wrażenie, że większe niż
wiele „mieszkań” w Hongkongu czy Tokio i o niebo wygodniejsze.
Cztery oddzielne fotele umieszczone
w dwóch rzędach oferują pasażerom
komfort i luksus rodem z pierwszej klasy. Tylne fotele mają wyjątkowo imponujące wymiary i są wyposażone w szeroką
gamę opcji regulacji. W trybach „relaks”
i „rozrywka” oparcia można odchylić
nawet o 60 stopni i jednocześnie wysunąć podnóżki. Zamontowane centralnie
podłokietniki zintegrowane z bokami
foteli oraz ich odpowiedniki w drzwiach
stwarzają poprawiające nastrój poczucie
bezpieczeństwa.
Fotele na różne sposoby zaspokajają również zmieniające się potrzeby
społeczne pasażerów. Na czas rozmowy siedzący na obrotowych fotelach
pasażerowie mogą zwrócić się ku sobie. Z kolei osoby pragnące nieco odosobnienia mogą osłonić obszar głowy
od strony sąsiada za pomocą parawanu
zamontowanego za zagłówkiem. Ponadto każdy fotel — dzięki głośnikom
zamontowanym w obszarze zagłówka
— jest wyposażony we własną strefę
dźwięku. W tylne powierzchnie przednich foteli wbudowano też indywidualne monitory.
Technika zautomatyzowanej jazdy
przekształca wnętrze — w którym rzuca
się w oczy brak kierownicy, pedałów
czy wyświetlaczy — w interaktywną,
mobilną przestrzeń stanowiącą bramę
do szerszego cyfrowego ekosystemu.
Dzięki opcjom oferowanym przez
Audi oraz dzięki możliwości integrowania usług cyfrowych pochodzących
od innych dostawców samochód ten oferuje niemal nieskończone możliwości.
Za ich pomocą można uzyskać dostęp
do szerokiej gamy usług związanych
z bieżącą podróżą. Pojazd zajmuje się
także codziennymi zadaniami, które wykraczają poza samą jazdę – na przykład
rezerwowaniem miejsca w restauracji
czy robieniem zakupów online z poziomu samochodu. Ponadto autonomiczne Audi urbansphere concept odbiera

swoich pasażerów z domu oraz samodzielnie znajduje miejsce parkingowe
i ładuje akumulator.
Dostępne są również zindywidualizowane funkcje infotainment, takie jak
płynna integracja z pokładowymi, streamingowymi serwisami muzycznymi
i wideo. Audi będzie również oferować
klientom – w zależności od ich indywidualnych preferencji – ekskluzywne
udogodnienia, w tym dostęp do koncertów, wydarzeń kulturalnych i imprez
sportowych.
Przy tych wszystkich informacjach
łatwo zapomnieć, że to w końcu samochód i przydałby się jakiś silnik.
Są nawet dwa, oba elektryczne o łącznej
mocy 295 kW i momencie obrotowym
690 Nm. Do tego akumulatory o pojemności 120 kWh. To dużo jak na auto, ale
biorąc pod uwagę jego wielkość i naszpikowanie wnętrza technologiami,
które także potrzebują sporo energii,
może się okazać, że i tam za mało. Teoretyczny zasięg to 750 km, a czas ładowania od 5 do 80 proc. baterii wynosi
25 minut. Nie podano tylko, kiedy takie
auto pojawi się na rynku. O cenę wolę
nie pytać.

CHMARA SAMOCHODÓW
ELEKTRYCZNYCH ZAMIAST
ELEKTROWNI NA WĘGIEL
Technologia V2G (Vehicle-to-Grid,
z ang. od pojazdu do sieci) ma spowodować, że w przyszłości nieużywane
auta elektryczne będą mogły dostarczać
energię z powrotem do publicznej sieci
energetycznej. Według teorii większa
liczba takich pojazdów może skutecznie
funkcjonować niczym mała elektrownia
i pomagać w dostarczaniu energii bilansującej, która równoważy wahania
występujące w sieci.
Porsche wspólnie z TransnetBW,
operatorem sieci energetycznej, oraz
firmą konsultingową Intelligent Energy System Services (IE2S) postanowiło
to sprawdzić. Pięć seryjnych egzemplarzy Porsche Taycan podłączono do sieci
za pośrednictwem urządzeń Porsche
Home Energy Manager (HEM, z ang.
domowy menedżer energii Porsche),
zarówno w warunkach domowych,
jak i laboratoryjnych. Wcześniej oprogramowanie tych centrów sterowania

odpowiednio zmodyfikowali eksperci
z Porsche Engineering.
W przyszłości, wraz z rozwojem
odnawialnych źródeł energii, energia
bilansująca stanie się jeszcze ważniejsza dla bezpiecznej pracy sieci. Powód:
wiatr i słońce nie zawsze wytwarzają
stałe ilości energii, a sieć energetyczna musi być stabilna przez cały czas.
Jeśli sieci nie są ustabilizowane na stałej częstotliwości 50 Hz, istnieje ryzyko
przerw w dostawie prądu. Do tej pory
za tłumienie tych wahań w szczególności odpowiadały konwencjonalne
elektrownie. Według Porsche używanie
wysokonapięciowych akumulatorów
jako bufora byłoby zresztą korzystne
dla wszystkich: kierowcy aut elektrycznych mogliby otrzymać rekompensatę
finansową za swój wkład w bilansowanie mocy.
Kluczowym elementem wymiany danych wykorzystanym w teście pilotażowym jest opracowany przez IE2S system
poolingu w chmurze. W czasie rzeczywistym koordynuje on i steruje procesami
ładowania samochodów elektrycznych,
zamieniając zadane wartości energii
bilansującej operatora na sygnały specyficzne dla pojazdu. System poolingowy kontroluje również synchroniczną,
dwukierunkową transmisję danych
o wysokiej częstotliwości. Na potrzeby
testu połączono go z głównym centrum
kontroli TransnetBW w Wendlingen koło
Stuttgartu.
– To prawdziwy, wymierny kamień
milowy: zespołowi projektowemu udało się stworzyć złożoną infrastrukturę komunikacyjną pomiędzy naszym
systemem sterowania a kilkoma samochodami elektrycznymi. Spełniono
przy tym surowe wymagania dotyczące
przechowywania i dostarczania energii
bilansującej. W przyszłości umożliwi
nam to zintegrowanie elektromobilności z inteligentną siecią energetyczną
– powiedział dr Rainer Pflaum, dyrektor
finansowy TransnetBW.
Ze względów bezpieczeństwa energia bilansująca podlega w Niemczech
surowym normom. Szczegółowe pomiary przeprowadzone podczas testu wykazały, że docelowe wartości z systemu
sterowania zostały osiągnięte.

PIOTR MYSZOR
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Ciocia od wirusów
iocia Wandzia znana była całej rodzinie z dwóch rzeczy – oszczędności
i wielu obaw o swoje życie. Od lat była
przekonana, że lada moment ludzie zaczną zarażać się jakąś nową bakterią
odporną na antybiotyki albo wybuchnie
epidemia nieznanego wirusa. Nie pozostawała jednak na etapie czczego mówienia. Wiele czytała, chodziła na wykłady,
brała udział w debatach, a oprócz tego
bardzo dbała o swoje zdrowie. Mimo
że dawno już świętowała osiemdziesiąte
urodziny, pewnej wiosny wymyśliła sobie ambitny plan przebiegnięcia półmaratonu. Finalnie jej się to nie udało, ale
faktycznie – przez kilka miesięcy mocno
trenowała na tyle, na ile pozwalały jej
nadwyrężone kolana.
Nie trzeba chyba dodawać, że cała,
dość liczna rodzina cioci Wandzi patrzyła zarówno na jej lęki, jak i poszerzanie
niszowej wiedzy czy aktywność fizyczną z dużą rezerwą, a nierzadko także
podśmiewywała się z niej. Ot, niegroźna
starsza pani, której czasem zbyt się nudzi. Nie byłaby ona częstszym przedmiotem rodzinnych ploteczek, gdyby nie
jedna z cech, o których wspomnieliśmy
na początku – czyli że dla starszej pani
jednym z najważniejszych zabezpieczeń
na ewentualne nieszczęścia była spora
poduszka finansowa. Zresztą nie było tajemnicą, że ciocia Wandzia większość życia dobrze zarabiała, a także miała spory

majątek po swoich rodzicach i teściach.
Nigdy jednak nie ujawniała zbyt wielu
szczegółów i ucierała nosa ciekawskim.
Sprawa nieco się zmieniła podczas
dużego, rodzinnego Bożego Narodzenia.
Tak wielkie obchody nie były stałą praktyką tej rodziny, zazwyczaj trudno było
zebrać wszystkich w jednym mieście,
a co dopiero domu. Tamtego roku było
jednak inaczej, a że ciocia Wandzia miała najlepsze ku takiej celebracji warunki mieszkaniowe – obiecała udostępnić
swój dom, z góry zaznaczając, że ona nie
chce się niczym zajmować, a sama może
co najwyżej upiec serniczek.
Starsza pani spędziła więc czas
przygotowań, gdy wszyscy krzątali się,
ubierając choinkę i kończąc przyrządzać potrawy, w towarzystwie swoich
dwóch młodych, dalekich krewnych.
Chłopcy mieli piętnaście i szesnaście
lat, byli braćmi i zafascynowały ich nie
tylko opowieści cioci Wandzi na temat
jej podróży czy teorie o możliwych wariacjach wirusów, ale także jej sposób
bycia i dom. Oni sami mieszkali z rodzicami w niewielkim mieszkaniu w bloku
i starsza pani była zupełnie z innego
świata. Słuchali jej z zaciekawieniem,
tym bardziej że, ujmując to bardzo delikatnie, reszta rodziny podchodziła do jej
opowieści z dużym dystansem.
Chłopcy mieli jednak pecha i wpadli
na bardzo niemądry pomysł napędzany

przez starszego z braci – stwierdzili,
że ciocia ma tak wiele, że na pewno nie
zauważy zniknięcia któregoś z licznych
przedmiotów, które wyglądały na bardzo
drogie. I tak chłopcy „pożyczyli” sobie
ozdobne jajko – jedną z ozdób z kolekcji nieżyjącego męża cioci Wandzi.
Mieli w tym jednak tyle nieszczęścia,
że zabrali to, które nieboszczyk uwielbiał najbardziej.
I tym samym doszło do rodzinnej
awantury, jakiej nie widziano od lat.
Chłopcy szli w zaparte, że niczego nie
zabrali, ciocia wiedziała swoje, rodzina
podzieliła się na dwa obozy i gdy prawie
doszło do eskalacji i wojny, zdarzyło się
coś, czego nikt się nie spodziewał. No,
prawie nikt.
Wybuchła pandemia nieznanego
wirusa, o którym nikt nic nie wiedział.
Szerzyły się spiskowe teorie, brakowało

S AVOIR-VIVRE – C Z YLI SZ TUK A Ż YCIA
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Savoir vivre
w teatrze
Czasy pandemicznego zamknięcia – miejmy nadzieję – są już za nami. Wiąże się
to z ponowną możliwością korzystania
z ofert kin, muzeów czy teatrów. I właśnie na tych ostatnich chcielibyśmy się
dzisiaj skupić.
Dla wielu osób teatr jest rozrywką
wysoką, zarezerwowaną dla ambitnej,
trudnej sztuki. Niektórzy kojarzą go
także z czasami szkolnymi, kiedy dobór repertuaru także pozostawiał wiele
do życzenia. A tak nie musi być – wiele
współczesnych teatrów oferuje przystępny, często lekki, zabawny i łatwy w odbiorze repertuar. Teatr jest tak pojemną
i rozwiniętą sztuką, że śmiało możemy
zaryzykować stwierdzenie, że każdy
znajdzie w nim coś dla siebie.
Warto jednak pamiętać o kilku
szczegółach. Po pierwsze, choć może
wydawać się oczywiste – warto poświęcić trochę czasu na wybór repertuaru,
a gdy zostaliśmy zaproszeni, to wiedzieć,
na co się wybieramy. Pomoże to uniknąć
konsternacji i nieodpowiednich pytań.
Ważną sprawą jest punktualność –
spóźnienia na spektakl zazwyczaj nie
są dopuszczalne i przychodząc po czasie
rozpoczęcia sztuki teatralnej, prawdopodobnie nie zostaniemy wpuszczeni.
Kolejną sprawą jest odpowiedni
strój. Czasy bardzo eleganckich strojów
w teatrze już minęły, a ubiór stał się bardziej casualowy, warto jednak pamiętać
o tym, żeby mimo wszystko dopasować

pewnych informacji, a dostanie się
do kompetentnego lekarza graniczyło z cudem. I wtedy większość rodziny z podkulonymi ogonami zwróciła
się o porady do cioci Wandzi – która
oprócz swojej poszerzanej od lat wiedzy i znajomości wśród specjalistów
w dziedzinie była także emerytowaną
lekarką. I tak pani uważana za najstrachliwszą, ale także za snującą niestworzone teorie stała się rodzinną
bohaterką. Zresztą nie raz – bo gdy
po kolejnym miesiącu zwrócili się
do niej po pomoc skruszeni krewni,
nie tylko im pomogła, z radością przyjmując swoje utracone biżuteryjne jajko, ale także wybaczając. Bo właściwie
tylko oni nie traktowali jej wywodów
na temat nieznanych wirusów jak omamów starszej pani.

•

Wybierając się na uroczystą premierę sztuki
pomyślmy o stroju wizytowym
się do sytuacji. Niedopuszczalne są krótkie spodenki czy klapki, ale już koszula
czy sweter sa odpowiednie. Warto także
postawić na sprawdzone, stonowane kolory, choć nie jest to konieczne.
Reszta spraw, o których warto przypomnieć, to pohamowanie się od jedzenia czy picia podczas spektaklu, wyciszenie telefonu, a najlepiej jego całkowite
wyłączenie czy nierozmawianie podczas
przedstawienia. Z naszymi odczuciami,
także tymi pozytywnymi, na temat sztuki
warto poczekać do przerwy lub końca
spektaklu. Czas na oklaski jest po zakończeniu przedstawienia – gdy podobało
się nam ono wyjątkowo, można podczas
nich także wstać.
Jeśli spektakl wyjątkowo nie przypadł nam do gustu – z ewentualnym
wyjściem należy poczekać do przerwy
lub końca. Wcześniejsze opuszczenie sali
może być spowodowane tylko bardzo
ważną, niemogącą poczekać sprawą.

HK

Gładkie plamy, czyli
łysienie plackowate
Tegoroczna ceremonia rozdania Oscarów
zostanie zapamiętana z jednego powodu. Aktor Will Smith spoliczkował prowadzącego, który zażartował z choroby
jego żony. I choć łysienie plackowate nie
jest groźne dla zdrowia i nie wiąże się
z powikłaniami, jest to przykra dolegliwość, która wydatnie obniża jakość życia.
Może się pojawić w dowolnym wieku, ale
u większości pierwsze objawy występują
w okresie dzieciństwa lub dojrzewania.
Aż 60 proc. przypadków łysienia plackowatego diagnozuje się przed ukończeniem przez pacjentów 20. roku życia. Jest
to druga najczęstsza (po męskim łysieniu
androgenowym) przyczyna utraty włosów.
JAKIE SĄ PRZYCZYNY CHOROBY? Szacuje
się, że 20 proc. przypadków ma podłoże dziedziczne. Jednym z czynników
są hormony androgenne, odpowiedzialne za rozwijanie cech męskich. Mają one
niekorzystny wpływ na mieszki włosowe
i doprowadzają do utraty ich funkcji.
Uszkodzone mieszki nie są w stanie
produkować włosów. Na to schorzenie
mogą mieć też wpływ stres i problemy
psychiczne.
JAKIE SĄ OBJAWY ŁYSIENIA PLACKOWATEGO?
Na głowie pojawia się kilka okrągłych
ognisk (1–5 cm średnicy) pozbawionych włosów. Występują one na ograniczonej przestrzeni, rzadziej dotyczą
całej powierzchni skóry. W tych miejscach skóra jest kremowo-żółta. Placki te mogą zarówno zarastać, jak i się

ARCHIWUM

C

powiększać. Charakterystyczne dla tej
choroby są tzw. włosy wykrzyknikowe, które pojawiają się wokół ognisk
wyłysienia – to krótko ułamane włosy,
których oderwane końcówki są grubsze
i ciemniejsze niż ich nasada. Niektórzy
chorzy skarżą się jedynie na swędzenie
skóry w łysiejącym miejscu.
CZY MOŻNA LECZYĆ TO SCHORZENIE? U większości pacjentów po trzech–sześciu
miesiącach włosy odrastają samoistnie.
Najpierw mają jasny kolor, ale po upływie dwóch miesięcy odzyskują swoje
oryginalne zabarwienie. Niestety włosy
mogą ponownie zacząć wypadać. W leczeniu wykorzystuje się środki miejscowo drażniące (tretinoin, cygnolina),
preparaty immunomodulujące (PUVA),
leki immunosupresyjne i przeciwzapalne (cyklosporyna A, kortykosteroidy)
oraz środki stymulujące wzrost włosów
(minoksydyl). W terapii stosuje się też
promienie laserowe o niskiej intensywności, które kieruje się na miejsca objęte
łysieniem plackowatym. Zabieg ten jest
krótki i bezbolesny. 
•
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Krzyżówka panoramiczna nr 9

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 dadzą rozwiązanie
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

PIXABAY

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
RYBAK RYBAKA Z DALEKA WIDZI.
Nagrodę wylosowała: ALEKSANDRA KRÓL.

Syła znaczy moc

Jak podkreśla przedstawicielka polskiego browaru, Syła-Moc ma budzić
nadzieję, promować współpracę polsko-ukraińską i niezależność. Nowe piwo
zgodnie z nazwą będzie treściwe i esencjonalne, w stylu Belgian Tripel. Jego
bazą jest oryginalna receptura ze Lwowa, która zostanie delikatnie zmieniona
i zaadaptowana do polskich warunków.
Na etykiecie mają widnieć flagi ukraińska i polska powiewające nad zrujnowanym Kremlem.
Polsko-ukraińskie piwo nie jest
jeszcze gotowe – będzie można je kupić
i smakować dopiero za kilka tygodni.
Jednak pomoc dla Ukrainy jest potrzebna natychmiast. W związku z tym właściciele Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa
Ursa Maior zadeklarowali, że już teraz
przeleją 100 proc. kwoty oczekiwanego
dochodu, czyli
12 tys. złotych.
Pochodzi ona
z rezerw zgromadzonych
w lepszych

czasach. Środki zostaną przekazane ukraińskiemu partnerowi
w ramach akcji Brew for Ukraine. Ponadto w czasie najbliższej
majówki cały dochód ze sprzedaży
jednego z piw w barze polskiego browaru w Uhercach Mineralnych zostanie
przekazany na pomoc dla Ukrainy.

MIŁOSŁAW & MAKŁOWICZ
Znany podróżnik, kucharz, krytyk
kulinarny, osobowość medialna i gwiazda internetu wkracza na rynek piwny.
We współpracy z Browarem Fortuna
uwarzono piwo, które będzie sygnowane jego nazwiskiem. ArcyIPA Miłosław
& Makłowicz powstało z myślą o letnim
odpoczynku. To lekkie (4,5 proc.), cytrusowe India Pale Ale, zawierające pięć odmian chmielu połączonych z nutą soku
z chorwackich mandarynek zbieranych
wczesną zimą. Owoce pochodzą z doliny rzeki Neretwy, rejonu znanego z żyznej gleby, gdzie uprawia się znakomite
cytrusy. Krytyk kulinarny podkreśla,
że w trakcie swoich podróży poszukuje
lokalnych produktów najlepszej jakości i choć jest przywiązany do tradycji,
to jednocześnie docenia ciekawe smakowo innowacje.
Miłosław & Makłowicz, w butelkach o pojemności 500 ml, ma trafić
do sprzedaży jeszcze w kwietniu. Najpierw będzie dostępne w jednej z ogólnopolskiej sieci sklepów convenience,
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Kalejdoskop

PIWO PRZEZ WIEKI

Polski i ukraiński browar wspólnie warzą
piwo, z którego dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Owocem
współpracy Bieszczadzkiej Wytwórni Piwa
Ursa Maior i znanego lwowskiego zakładu
Pravda jest Syła-Moc. Piwo ma dwujęzyczną nazwę, by podkreślić wspólne wartości
przyświecające obu stronom.
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a następnie będzie dystrybuowane w handlu tradycyjnym
i nowoczesnym.

GIGANT WYCHODZI
Największy producent piwa na świecie rezygnuje z udziałów na rosyjskim
rynku. AB InBev negocjuje sprzedaż
udziałów w spółce joint venture swojemu tureckiemu partnerowi. W wyniku
tej transakcji firma może stracić 1,1 mld
dolarów. Anheuser-Busch InBev SA/NV,
bo taka jest pełna nazwa korporacji, jest
właścicielem takich znanych na świecie
browarów jak Budweiser, Corona, Stella Artois, Leffe czy Beck’s. Wcześniej
zawiesił w Rosji sprzedaż piwa marki
Budweiser w ramach sprzeciwu wobec
inwazji wojsk tego kraju na Ukrainę.
W oświadczeniu AB InBev podkreślił,
że częścią potencjalnej transakcji ma być
utrzymanie przez nabywcę udziałów zawieszenia licencji na produkcję i sprzedaż piwa Bud w Rosji.
Krytycy tego posunięcia zwracają
uwagę, że sprzedaż udziałów akurat tureckiej firmie Anadolu Efes jest nietypowa ze względu na związki tureckiego
rządu z Rosją. Dziennik Financial Times
przypomniał, że chociaż Turcja jako kraj
NATO potępiła rosyjską agresję, a także
dostarcza Ukraińcom uzbrojenie, to jednocześnie odmówiła przyłączenia się
do zachodnich sankcji przeciwko Federacji Rosyjskiej.
MAREK KOWALIK

POLACY MAJĄ DOBRY STOSUNEK DO UKRAIŃCÓW
– wynika z badania przeprowadzonego przez Havas Intelligence. W marcu
zdecydowana większość zadeklarowała,
że zgodziłaby się, aby Ukraińcy znaleźli
się w kręgu ich znajomych (92 proc.).
Wzrosła także akceptacja dla nich
w naszym miejscu pracy do 88 proc.,
a 67 proc. zadeklarowało, że Ukrainiec/
Ukrainka mogliby być ich partnerem/ką
życiową. Trzy czwarte Polaków uważa,
że powinniśmy wspierać Ukrainę i Ukraińców jak to tylko możliwe, niemal tyle
samo (74 proc.) uważa, że Polska powinna przyjąć i wspierać uchodźców. Aż
83 proc. badanych deklaruje pozytywny
stosunek do uchodźców z Ukrainy, a niemal jedna czwarta Polaków (23 proc.)
określiła swoją sympatię, wybierając
na skali maksymalną liczbę punktów 10.
Najbardziej pozytywne emocje wobec
uchodźców żywią kobiety i osoby po
55. roku życia.
SPRZEDAŻ DETALICZNA W CENACH STAŁYCH W MARCU 2022 ROKU była wyższa niż przed rokiem o 9,6 proc. – podał GUS. Największy roczny wzrost odnotowała grupa
„tekstylia, odzież, obuwie” – o 41,9 proc.,
„pozostałe” – o 31,2 proc., „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny”
– o 15,9 proc. oraz „paliwa stałe, ciekłe
i gazowe” – o 15,5 proc. Natomiast spadek
sprzedaży utrzymał się w podmiotach
handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami – o 9,3 proc.,
a sprzedaż żywności wzrosła o 0,2 proc.
r/r. Wyższa konsumpcja to także efekt
zbiórek i pomocy humanitarnej.
OBSERWUJEMY WZROSTY CEN SUROWCÓW NA POZIOMIE NIENOTOWANYM OD LAT – wynika z danych
opublikowanych przez GUS. Pszenica jest
droższa o 61 proc., owies – o 66,8 proc.,
żyto o 63 proc., a jęczmień o 53 proc.
Kukurydzę kupujemy o 47 proc. drożej
niż przed rokiem. Ziemniaki są droższe o 28,2 proc., a o 30 proc. mleko.
Bardzo podrożało mięso – ceny drobiu
w skupach są wyższe o 40 proc., bydła
o 55 proc., a wieprzowiny o połowę. •
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