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– Za czn! od in try gu j" cej mnie in for #
ma cji: Jak Pan si! zna laz$ na tej li %cie

„500 w ochro nie %ro do wi ska” z ca $e go

%wia ta?

– Za cznij my od przy po mnie nia de fi ni -
cji za war tej w ty tu le pi!k ne go po j! cia
„Zrów no wa !o ne go Roz wo ju” sfor mu "o -
wa ne go przez Ko mi sj! ONZ p. Brund -
tland pt. „Our Com mon Fu tu re” w 1987
ro ku: „Su sta ina ble De ve lop ment czy li

Zrów no wa !o ny Roz wój – ZR” to ta ki,

w któ rym roz wój obec nych po ko le" nie

od by wa si# kosz tem na st#p nych (de fi -
ni cja ZR przy j! ta przez ONZ do sto so wa -
nia w #wia to wej Kon fe ren cji RIO’92
i za pi sa na rów nie$ w na szej Kon sty tu -
cji 1997). 

Po cz% tek da "a kon fe ren cja ONZ
w Sztok hol mie w 1972 ro ku, gdy Szwe -
dzi po zna li ju$ przy czy ny za kwa sze nia
swo ich je zior tzw. kwa &ny mi desz cza mi
nie sio ny mi w znacz nym stop niu przez
wiatr z Wiel kiej Bry ta nii. Wte dy po wo -
"a no UNEP czy li Agen cj! Ochro ny #ro -
do wi ska ONZ. T! da t! mo$ na uzna'
za po cz% tek &wia to we go, praw ne go ru -
chu na rzecz ochro ny &ro do wi ska, cho -
cia$ i wcze &niej pro wa dzo ne by "y licz -
ne dzia "a nia w ró$ nych kra jach.
Szcze gól nie ak tyw ni w tym za kre sie
by li Szwe dzi i ta ki mi po zo sta li do dzi -
siaj. Mia "em mo$ no&' wie le si! na -
uczy', gdy za pro si li mnie do sk"a du Ra -
dy Na uko wej „Stoc kholm Envi ron ment
In sti tu te”. Mi! dzy in ny mi dzi siej sza,
upra wia na w Pol sce tzw. „wierz ba ener -
ge tycz na” jest mo im „im por tem” z tam -
tych cza sów. 

A wy ró$ nie nie wr! czo no mi w Mo -
skwie w 1998 ro ku w cza sie #wia to we -
go Dnia Ochro ny #ro do wi ska, ale dro ga
do na gro dy jest bar dzo d"u ga i za cz! "a si!
w har cer stwie tu$ po woj nie, gdy prze -
strze ga li &my Pra wo Har cer skie g"o sz% ce:

„Har cerz mi $u je przy ro d# i sta ra si# j%
po zna&” a pó( niej ja ko ucznio wie „Ka to #
wic kie go Mic kie wi cza” sa dzi li &my drzew -
ka na apel Wo je wo dy Je rze go Zi!t -
ka – po my s"o daw cy Wo je wódz kie go
Par ku Kul tu ry i Wy po czyn ku. Mo$ -
na po wie dzie', $e by" to w Pol sce pierw -
szy pro jekt re kul ty wa cji te re nów po -
prze my s"o wych. I dzi siaj ze wzru sze niem
do ty kam w par ku bar dzo ro s"e drze wa py -
ta j%c: A mo $e to mo je? 

Mo ja za wo do wa dro ga ma swój po cz% -
tek w 1956 ro ku – wte dy otrzy ma "em dy -
plom w Ka te drze Prze rób ki Me cha nicz -
nej Ko pa lin Po li tech ni ki #l% skiej i zo sta "em
za li czo ny przez mo je go pro mo to ra &p.
Prof. Ta de usza La skow skie go do „Je go
Dru $y ny”. 

To wspa nia "y cz"o wiek i wy cho waw -
ca – zna ny rów nie$ ja ko za "o $y ciel
i pierw szy dy rek tor G"ów ne go In sty tu tu
Gór nic twa a tak $e wie lo let ni rek tor Po -
li tech ni ki #l% skiej i cz"o nek Ra dy Na uko -
wej GIG, gdzie opie ko wa" si! m"o d% ka -
dr% na uko w%. By" pro mo to rem mo jej
pra cy dok tor skiej. 

„Przy go to wa nie do ra cjo nal ne go u!yt '
ko wa nia czy ste go w# gla” by "o Je go
de wi z% $y cio w% i ob sza rem za wo do -
wym któ rym kie ro wa" tak $e w GIG,
a ta de wi za to naj bli$ sza dro ga do by cia
„eko lo giem” na dzi siej szym #l% sku.
Wraz z gro nem ko le gów do "% czy li &my
„z ów cze snym na ka zem pra cy” do GIG,
two rz%c pod Je go kie run kiem „dru $y n!
za wo do w%” – ale rów nie$ spor to w%, bo -
wiem Pro fe sor by" wiel kim en tu zja st%
spor tu. Otrzy ma "em od Nie go opa sk! „ka -
pi ta na” ale w dru $y nie by "o wie lu „mi -
strzów asy sty” jak to dzi siaj mó wi% pi" -
ka rze. Do na szej „dru $y ny” zo sta"
rów nie$ za pro szo ny in$. Jan Ol szow ski,
któ re go tu wspo mi nam po nie wa$ by" to
cz"o wiek z wie lo let nim sta $em w pol skim

i nie miec kim gór nic twie o ol brzy miej
wie dzy prak tycz nej.

Z przy jem no &ci% chc! rów nie$ wspo -
mnie', $e swo imi ab sol wen ta mi – a by -
li &my 1-szym rocz ni kiem ma gi ster skim
Wy dzia "u Gór ni cze go – prof. La skow ski
ob da ro wa" in ne roz wi ja j% ce si! &l% skie in -
sty tu ty: In sty tut Me ta li Nie $e la znych, In -
sty tut Me ta lur gii )e la za, In sty tut Ma te -
ria "ów Ognio trwa "ych, In sty tut Che mii
Nie orga nicz nej czy In sty tut Ci!$ kiej
Syn te zy Or ga nicz nej – wszyst kie one by -
"y od po wie dzial ne za ra cjo nal n% go spo -
dar k! su row ca mi, któ re zo sta "y im przy -
pi sa ne. 

– Eko lo gia – ja kie zna cze nie ma to s$o #
wo?

– Eko lo gia – to po "% cze nie dwóch
s"ów tak sta rych jak eu ro pej ska cy wi li -
za cja. Bo wiem „oikos” to sta ro grec kie
okre &le nie na „do mo stwo wraz z je go
miesz ka* ca mi” a „lo gos” ma wie le zna -
cze* ale naj bar dziej chy ba pa su je s"o wo
„ro zum no&'” czy li m% dre dzia "a nie. Mo$ -
na w zwi%z ku z tym po wie dzie', $e
Eko lo gia to ro zum ne dzia "a nie na rzecz
lu dzi i ota cza j% cej ich przy ro dy. My dzi -
siaj pod tym po j! ciem ro zu mie my wszel -
kie dzia "a nia – bez po &red nie i po &red nie
na rzecz ochro ny &ro do wi ska przy rod ni -
cze go, a mia no „eko log” przy lgn! "o
do tych, któ rzy zaj mu j% si! sze ro ko po -
j! t% ochro n% &ro do wi ska przy rod ni cze go. 

– &wiat zna laz$ si! dzi siaj na za kr! cie

w za kre sie ochro ny %ro do wi ska, szcze #
gól nie gdy cho dzi o tzw. zmia ny kli ma #
tu – jak to wy t$u ma czy'? 

– Za cznij my od sfor mu "o wa nia naj bar -
dziej prze ma wia j% ce go do ludz kiej wy -
obra( ni: kon su mu je my co ro ku za so by
zie mi o 50% wi!k sze od zdol no &ci do ich
od twa rza nia. Pol ska na le $y do kra jów
o jed nym z naj wy$ szych wska( ni ków na -
ru sza j% cych ten stan (tzw. (lad eko lo gicz '
ny) – wy ra $a j% cych nie ra cjo nal ne u$yt -
ko wa nie za so bów zie mi. Znaj du je my
si! – ca "a ludz ko&' – na za kr! cie na szej
hi sto rii roz wo ju. Zmia na kli ma tu jest naj -
gro( niej szym za kr! tem, gdy$ jest nie prze -
wi dy wal ny i ja ko ta ki kwe stio no wa ny
przez licz ne kra je a na sze umy s"y przy -
zwy cza jo ne s% do zwal cza nia skut ków,
a nie prze wi dy wa nia przy czyn. 

Ale ten za kr!t jest znacz nie, znacz nie
wi!k szy bo wiem obej mu je wiel ki spis na -
ru sze* sta nu przy ro dy, któ rej cz"o wiek jest
naj istot niej sz% cz! &ci%. 

Pi!k na za da nio wa de fi ni cja „Zrów -
no wa $o ne go Roz wo ju” roz pi sa na przez
Uni! Eu ro pej sk% w po sta ci AGEN DY
EU 2030 obej mu je a$ 17 zo bo wi% za*,
któ re na t! de fi ni cj! si! sk"a da j% i ma j%
by' ce la mi do zre ali zo wa nia:

Agen da EU 2030: 
„Prze kszta" ce nie na sze go #wia ta

na rzecz zrów no wa !o ne go roz wo ju”

1. Li kwi da cja g"o du
2. Eli mi na cja ubó stwa

Zrównowa!ony

Rozwój

– co to dzisiaj

znaczy?

Z prof. ZYGFRYDEM NOWAKIEM

– laureatem nagrody ONZ"UNEP „Global 500”,

roz ma wia TADEUSZ SIERNY
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3. Po pra wa ja ko !ci "y cia i zdro wia
4. Pod nie sie nie ja ko !ci edu ka cji
5. Eli mi na cja zró" ni co wa nia p#ci
6. Za pew nie nie zdro wych wa run ków

sa ni tar nych i czy stej wo dy
7. Za pew nie nie do st$ pu do czy stej

ener gii
8. Za pew nie nie wzro stu go spo dar cze -

go i miejsc pra cy
9. Roz wój in fra struk tu ry prze my s#u

i je go in no wa cyj no !ci
10. Ogra ni cze nie nie rów no !ci spo -

#ecz nych
11. Roz wój zrów no wa "o nych miast

i spo #ecz no !ci miej skich
12. Zwi$k sze nie od po wie dzial no !ci

w za kre sie pro duk cji i kon sump cji
13. In ten sy fi ka cja na rzecz kon tro li

zmian kli ma tycz nych
14. Zwi$k sze nie tro ski o ja ko!% i "y -

cie w zbior ni kach wod nych
15. Ra cjo na li za cja go spo dar ki prze -

strze ni& l& do w&
16. Wzmoc nie nie in sty tu cji od po wie -

dzial nych za po kój i spra wie dli wo!%
na !wie cie

17. Wzmoc nie nie i wspie ra nie wspó# -
pra cy mi$ dzy na ro do wej

To w su mie ma da% zrów no wa "o ny
roz wój i ta Agen da zo bo wi& zu je Pol sk$
do jej wdra "a nia ja ko cz#on ka eu ro pej -
skiej spo #ecz no !ci ale rów nie" ja ko
cz#on ka spo #ecz no !ci !wia ta – gdy" ww.
za le ce nia s& rów nie" za le ce nia mi ONZ.
Có" mo" na jesz cze po wie dzie%? – 30 lat
i ci& gle w „po wi ja kach”!

– Dla cze go za le g!o "ci s# tak du $e i co
da lej?

– Wy star czy spoj rze% na po wy" szy spis
za da'. Pro blem tkwi w na szej kul tu rze
!ród ziem no mor skiej i na zy wa si$ „an tro !
po cen tryzm”. Zbu do wa li !my go zgod nie
z za sa d& bi blij n& „Id" cie i roz mna #aj cie si$
i czy% cie zie mi$ so bie pod da n&” – co mo -
"e by #o ale prze sta #o ju" by% od wie lu, wie -
lu dzie si$ cio le ci do br& wska zów k& roz wo -
ju. Na szcz$ !cie po ja wi #o si$ – cho%
bar dzo spó( nio ne „Lau da to Si” – en cy kli -
ka Pa pie "a Fran cisz ka, z któ rej wy ni ka no -
we po s#a nie: „... nie ra cjo nal ne u#yt ko wa !
nie za so bów zie mi jest za ma chem

na dzie 'o Stwór cy”. Wra ca my do po j$ cia
„geo cen try zmu” cho% we d#ug ca# ko wi cie
in nej de fi ni cji: „Tro ska o zie mi$ sta je si$
tro sk& o na sze ist nie nie”.

– Wró% my jed nak do prze sz!o "ci
i do „dru $y ny” prof. La skow skie go – jak
wy gl# da !a Wa sza pra ca w la tach 50.
i dal szych?

– S#y sza #em kie dy! ta kie po wie dze nie: 
„Na (l& sku wszyst ko co do bre i co z'e

za czy na si$ od gór nic twa”.

Du "o w tym praw dy pa trz&c z per spek -
ty wy na wet kil ku set lat. W okre sie po wo -
jen nym za le g#o !ci w roz wo ju gór nic twa
by #y szcze gól nie du "e. Po j$ cie „ochro -
na !ro do wi ska” przy t#u mio ne by #o po j$ -
ciem „pro duk cja”, pi$k nie od da nym
przez Ju lia na Tu wi ma:

… 

Dy mi& si$ bu re ko mi ny,
Pie ce hut ni cze p#o n&
Dud ni&, dud ni& ma szy ny,
)u n& pa le nisk czer wo n&
Czar na za snu wa si$ dal.
*l&sk !pie wa,
G#os ma w$ giel i stal…

w po ema cie „!l"sk #pie wa”. 

Ale rów no cze !nie Pol ska tra fi #a na do -
bry okres dla gór nic twa, bo wiem su row -
ce by #y wte dy dla Pol ski w za sa dzie je -
dy n& wa lu t&, któ r& mo" na by #o po zy ska%
w han dlu za gra nicz nym. Dla te go kie row -
nic two re sor tu gór nic twa i ener ge ty ki za -
cz$ #o for mu #o wa% kon kret ne py ta nia
wo bec tzw. za ple cza ba daw cze go i pro -
jek to we go do ty cz& ce eli mi na cji tech no -
lo gicz nych za le g#o !ci oraz ne ga tyw ne go
od dzia #y wa nia na oto cze nie ko pal'. 

Na po trze b$ re ali za cji ta kich za da'
szcze gól nie wska zy wa# ów cze sny mi ni -
ster gór nic twa i ener ge ty ki Jan Mi tr$ -
ga – wspa nia #y or ga ni za tor; na zwa #em go
kie dy! „self ma de man”, któ ry z pro ste go
gór ni ka dro g& w#a snej edu ka cji i roz wo -
ju do szed# do funk cji mi ni stra i wi ce pre -
mie ra. Dok tor Ho no ris Cau sa *l& skiej
Aka de mii Eko no micz nej. 

Dla „dru "y ny La skow skie go” za da nia
do ty czy #y w wi$k szo !ci te ma tów, któ -
re dzi siaj mo" na by za li czy% do za da'
z za kre su sze ro ko po j$ tej ra cjo nal nej go -
spo dar ki su row ca mi i ochro ny !ro do wi -
ska. Wy mie ni$ przy k#a do wo kil ka
z nich: 

• Ob ni "e nie za nie czysz cze nia wy do by -
wa ne go urob ku i po pra wa je go uziar nie -
nia de cy du j& ce go o je go ce nie.

• Udo sko na le nie pro ce sów wzbo ga ca -
nia w$ gla dla ob ni "e nia szko dli wych dla
!ro do wi ska strat w$ gla w od pa dach sk#a -
do wa nych na ha# dach ko pal nia nych.

• Ca# ko wi ta zmia na pro wa dze nia go -
spo dar ki wod nej gór nic twa, gdy" !l& skie
cie ki „p#y n$ #y w$ glem” i trze ba by #o wy -

eli mi no wa% zrzu ty mu #ów w$ glo wych
do rzek.

• Od siar cza nie w$ gla czy li usu wa nie
z nich pi ry tów ja ko mi ne ra #ów to wa rzy -
sz& cych w$ glom.

• Wy ko rzy sta nie od pa dów i/lub ich bez -
piecz ne sk#a do wa nie.

Mie li !my w tym cza sie ju" do wspó# -
pra cy i po mo cy zna ko mi ty ze spó# kon -
struk to rów pro wa dzo ny na Po li tech ni -
ce *l& skiej a po tem w gór ni czych
biu rach pro jek to wych przez prof. Ja nu -
sza Die try cha – „hu ma no tech ni ka” jak
sie bie pi$k nie na zy wa#, spe# nia j&c si$
zna ko mi cie w tej ro li #& cze nia hu ma ni -
sty ki z tech ni k&. Pa mi$ tam i cz$ sto po -
wta rzam Je go de fi ni cj$ wol no !ci: „Wol -
no!% to pra wo do sa mo ogra ni cza nia”.
Jak "e nam dzi siaj cz$ sto ta kie go my !le -
nia bra ku je. Ze spó# pod Je go kie run -
kiem skon stru owa# i do pro wa dzi#
do pro duk cji wi$k szo !ci naj wa" niej -
szych ma szyn po trzeb nych do wzbo ga -
ca nia w$ gla. 

By #em z Nim za przy ja( nio ny i wie le si$
w kon tak tach oso bi stych na uczy #em.

Mie li !my tak "e do brze zor ga ni zo wa -
n& wspó# pra c$ z uczel nia mi gór ni czy mi
w Gli wi cach i Kra ko wie.

Za ka" dym z tych za da' sta li kie row -
ni cy za da' i ze spo #ów wy ko naw czych.
Od 1966 ro ku by #em rów nie" ko or dy na -
to rem pra cy tych ze spo #ów a pó( niej
z mo jej ini cja ty wy do sz#o do po #& cze nia
ze spo #ów GIG zaj mu j& cych si$ ja ko !ci&
i prze twór stwem w$ gla i Biu ra Pro jek -
tów „Se pa ra tor”. Utwo rzy li !my wte dy
„Cen tral ny O!ro dek Ba daw czo -Pro jek -
to wy Wzbo ga ca nia i Uty li za cji Ko pa lin
SE PA RA TOR”.

– Przy sz!y la ta sie dem dzie si# te, do bre
dla "ro do wi ska i gór nic twa?

– Wte dy – w 1971 ro ku – do sz#o te"
do po sze rze nia te ma ty ki ba daw czej o
pro gram „Kom plek so we Prze twór stwo

W$ gla” w ra mach uru cho mio nych z mo -
jej ini cja ty wy tzw. Pro gra mów Rz& do -
wych, gdzie „Kom plek so we Prze twór !
stwo W$ gla” by 'o PR1, „Ra cjo nal ne

Wy ko rzy sta nie W$ gla Bru nat ne go”

PR2, a „Kom plek so we mu Wy ko rzy sta !
nia Su row ców To wa rzy sz& cych i Od pa !
dów” nada no PR3. 

W ra mach PR1 zbu do wa li !my na te re -
nie nie czyn ne go szy bu ko pal nia ne go
w Wy rach pod kie run kiem zna ko mi tych
che mi ków prof. W#o dzi mie rza Ko tow skie -
go i doc. Lu dwi ka So bo lew skie go do -
!wiad czal n& in sta la cj$ „up#yn nia nia w$ gla”.
Zde cy do wa no rów nie" o za ku pie in we sty -
cyj nym i bu do wie in sta la cji zga zo wa nia
wy so ko za siar czo ne go w$ gla kop. Ja ni -
na i trans por cie ga zu do ów cze snych Za -
k#a dów Che micz nych „O!wi$ cim”. 

Do te go pro gra mu w#& czy# si$ z licz -
ny mi ini cja ty wa mi In sty tut Prze rób ki
Che micz nej W$ gla z prof. Hen ry kiem
Zie li' skim a tak "e Biu ro Pro jek to we
„Pro syn chem” wy ko nu j&c od po wied nie
pra ce pro jek to we. Spra wo wa #em nad zór
nad pra ca mi PR1. 

Dyplom ONZ-UNEP „Global 500”
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PR2 – zmie rza j! cy do upo rz!d ko wa -
nia wy do by cia w" gla bru nat ne go – ko or -
dy no wa# ge ne ral ny dy rek tor w mi ni -
ster stwie dr Jan Stow ski  – nad zo ru j! cy
pra c" gór nic twa w" gla bru nat ne go. 
Opie k" i ko or dy na cj" PR3 pod j!# doc. dr
in$. Ema nu el Ro ma% czyk – wspó# au tor
tech no lo gii za mkni" tych obie gów wod -
nych i przy sz#y wi ce mar sza #ek wo je -
wódz twa &l! skie go.

Ro &nie w tym cza sie mi" dzy na ro do wa
po zy cja pol skie go w" gla. 

Prof. Bo le s#aw Kru pi% ski jest wie lo let -
nim prze wod ni cz! cym Ko mi te tu W" glo -
we go Eu ro pej skiej Ko mi sji Go spo dar czej
ONZ, gdzie ra cjo nal na go spo dar ka w" -
glem jest jed nym z wa$ niej szych te ma -
tów. Za re ko men da cj! prof. Kru pi% skie -
go zo sta j" cz#on kiem Ko mi te tu, po tem
Je go na st"p c! po przej &ciu prof. Kru pi% -
skie go na eme ry tu r".

– Z punk tu wi dze nia tre !ci dzi siej szej
de fi ni cji ochro ny !ro do wi ska ja kie eta "
py trans for ma cji mu sia #a prze kro czy$
!wia do mo!$ spo #e cze% stwa i dzia #a czy
go spo dar czych?

– Po wo jen ny roz wój Pol ski – w mo im
zro zu mie niu dla po trzeb tej pu bli ka cji
i mo jej pra cy za wo do wej i spo #ecz -
nej – mia# kil ka okre sów:

– 1945 – 1956: pil nej od bu do wy znisz -
czo ne go woj n! kra ju i roz wo ju po wszech -
nej edu ka cji oraz szkol nic twa wy$ sze go dla
nad ro bie nia przed wo jen nych i wo jen nych
strat i za le g#o &ci („dru $y na La skow skie go”
by #a pro duk tem te go okre su),

– 1957 – 1974: na wi! zy wa nia wspó# -
pra cy go spo dar czej z po wo jen nym &wia -
tem, w któ rej szcze gól n! ro l" od gry wa#
'l!sk i je go naj wa$ niej szy pro dukt tj. w" -
giel ja ko naj lep szy za mien nik wa lu to wy. 

War to w tym miej scu wspo mnie( rów -
nie$ o „Sys te mie Sty pen dial nym ONZ”,
któ ry wie lu pol skim na ukow com da wa#
szan se szyb sze go roz wo ju. 

Pod j" to rów nie$ – w zwi!z ku z uzy ska -
ny mi po $ycz ka mi – licz ne in we sty cje, ale
nie któ re nie ko niecz nie po trzeb ne w tam -
tym cza sie. By #y to bar dziej de cy zje
po li tycz ne ni$ go spo dar cze.

– 1975 – 1979: bu dze nie si" &wia do mo -
&ci eko lo gicz nej w drugiej po #o wie
lat 70., gdy do cho dzi #o do na ru sze% za -
rów no god no &ci lu dzi pra cy (wy d#u $o ny
czas pra cy gór ni ków) jak i sta nu &ro do -
wi ska (in ten syw na eks plo ata cja w" -
gla) – co spo wo do wa ne by #o przede
wszyst kim ro sn! cy mi trud no &cia mi zwro -
tu za gra nicz nych po $y czek z po cz!t ku
lat 70. i po trzeb nym w zwi!z ku z tym
wzro stem eks por tu w" gla.

– 1980 – 1989: okres ro sn! cej ak tyw -
no &ci spo #ecz no &ci za rów no ro bot ni ków
jak i ów cze snej in te li gen cji (ko niec
lat 70. i la ta 80.); by# to rów nie$ okres za -
gra nicz nych ofert wspó# pra cy w dzie dzi -
nie ochro ny &ro do wi ska,

– +1989: okres bu do wy nie za le$ ne go
by tu pa% stwo we go ale tak $e okres wi! -
za nia roz wo ju kra ju ze &wia to wy mi ten -
den cja mi w ochro nie &ro do wi ska
(po 1989 ro ku)

– +2003: okres nor mal no &ci po wej &ciu
do Unii Eu ro pej skiej i uczest nic twie
w two rze niu i wdra $a niu jej po li ty ki eko -
lo gicz nej i to za rów no w za kre sie przy -
wi le jów – ale tak $e obo wi!z ków.

– Mo& na zna le'$ po zy tyw ne efek ty
tam tej dzia #al no !ci pro eko lo gicz nej
i nie ste ty, stra co ne szan se?

– Dla ta kie go po dzia #u „epo ki PRL
i po niej” mo$ na za pi sa( dla spo #ecz no -
&ci, z któ r! pra co wa #em i $y #em osi! gni" -
cia i po ra$ ki w dzie dzi nie dzi siaj poj mo -
wa nej ochro ny &ro do wi ska na 'l! sku
– a oto nie któ re z nich

– 1945 – 1956:
Uzy ska li &my wy kszta# ce nie i pod j" li -

&my pra c" po dej mu j!c tak $e ak tyw no&(
spo #ecz n!. 

– 1957 – 1974:
Uda #o si" wpro wa dzi( po j" cie „pó! "

brut ta”, go dz! ce za p#a t" za ci"$ k! pra -
c" gór ni ka ura bia j! ce go z ko niecz no &ci
w" giel wraz ze ska #! p#on n!, z ob ni $e -
niem za war to &ci od pa dów w urob ku
kie ro wa nym do za k#a du wzbo ga ca nia
a tak $e po pra wi( pro ce sy ura bia nia
pod k! tem zwi"k sze nia za war to &ci cen -
nych gru bych sor ty men tów. Udzia# prof.
prof. Ja na Kuh la, prof. W#o dzi mie rza Si -
ko ry znacz nie do uzy ska nych wy ni ków
si" przy czy ni#. Oba te ma ty by #y dla nas
m#o dych rów no cze &nie lek cj! prak tycz -
ne go gór nic twa, któ re zna li &my do tych -
czas je dy nie z prak tyk stu denc kich.

Prze pro wa dzi li &my tak $e – wspól nie
z za ple czem pro jek to wym i wy ko naw -
czym – mo der ni za cj# wszyst kich sta rych

za k!a dów prze rób czych i zbu do wa li &my
nie zb"d ne no we, szcze gól nie w no wo
bu do wa nych ko pal niach. Po ziom strat
w" gla w od pa dach by# po rów ny wal ny
z po dob ny mi wy ni ka mi gór nic twa an giel -
skie go i nie miec kie go. Szcze gól na by#a
w tym za s#u ga dr. Je rze go Am bro $e go
z „dru $y ny” oraz Ge ne ral nych Pro jek tan -
tów B.P. Se pa ra tor z dr. Je rzym 'red nia -
w! ja ko g#ów nym #!cz ni kiem mi" dzy
gru p! ba daw cz! a pro jek to w!. 

O w#a &ci wym wy ko na niu ko lej ne go za -
da nia &wiad czy Ze spo #o wa Na gro da
Pa% stwo wa z 1974 ro ku, któ r! otrzy ma -
li &my za „Tech no lo gi# Za mkni# tych

Obie gów Wod no "Mu !o wych”, (i dok to -
ra ty uzy ska ne przez Hen ry ka Alek sy’ ego,
Cze s#a wa Ko z#ow skie go, Zyg fry da
No wa ka, Ema nu ela Ro ma% czy ka i An -
drze ja To bi czy ka). In$. Ja no wi Ol szow -
skie mu – wspa nia #e mu prak ty ko wi
– po dzi" ko wa #em wpi su j!c od po wied ni!
de dy ka cj" do ksi!$ ki, któ r! na pi sa #em
po za ko% cze niu „za da nia” pt. „Go spo dar -
ka wod no -mu #o wa w za k#a dach prze rób -
ki me cha nicz nej w" gla”.

Opra co wa li &my tak $e tech no lo gi" od -
siar cza nia w" gla, ale jej spraw no&( by -
#a nie wy star cza j! ca dla ro sn! cych wy ma -
ga% &ro do wi sko wych i do pie ro wdro $o ne
przez ener ge ty ków za k#a dy od siar cza nia
i oda zo to wa nia spa lin spe# nia j! wy mo gi
&wia to we.

Ra cjo nal na go spo dar ka od pa da mi

gór ni czy mi – to za da nie trwa do dzi siaj
szcze gól nie je $e li cho dzi o re kul ty wa cj"
sta rych ha#d a za nie dba nia s! tu taj bar dzo
znacz ne. Cho cia$ war to pod kre &li(, $e
wzor co wa wspó# pra ca gór ni ków i ener ge -
ty ków z)a zisk – dy rek to ra kop. Bo le s#aw
'mia #y Sta ni s#a wa Ga #ecz ko i dy rek to ra
Elek trow ni )a zi ska – Kle men sa 'cier skie -
go da #a tech no lo gi" sto so wa nia mie sza nek
od pa dów gór ni czych, po pio #ów lot nych
i pia sku ja ko mie sza ni ny do wy pe# nie nia
pu stek po eks plo ata cyj nych. 

Od dziel nym roz dzia #em za pi sa nym
w tym za kre sie przez Ja na Mi tr" g" oraz
prof. La skow skie go jest po wo #a nie – ist -
nie j! cej do dzi siaj – W" gier sko -Pol skiej
Spó# ki „Hal dex” dla za go spo da ro wa nia
ha#d w" glo wych wraz z od zy skiem za -
war tych w nich resz tek w" gla.

Swo je osi! gni" cia za pi sa #y rów nie$ ze -
spo #y in nych jed no stek &l! skie go za ple -
cza ba daw cze go – ka$ de w swo jej spe -
cjal no &ci – gdy$ mo im zda niem by# to
okres wiel kich po trzeb prze my s#u ale tak -
$e am bi cji oso bi stych (dok to ra ty, ha bi li -
ta cje, pu bli ka cje itp.). 

War to wy mie ni( rów nie$ wiel kie „eko -
lo gicz ne” osi! gni" cie ener ge ty ków, któ rzy
do pro wa dzi li do te go, $e w cza sie bu do -
wy i roz bu do wy lat 1950 – 1975 pra wie
wszyst kie elek trow nie &l! skie sta #y si"
elek tro cie p#ow nia mi, co zwi"k sza oko #o
dwu krot nie spraw no&( wy ko rzy sta nia
w" gla przez elek trow ni", do star cza j!c
czy st! ener gi" ciepl n! dla go spo dar ki
ko mu nal nej. Szcze gól na w tym za s#u ga
Bo le s#a wa Bar tosz ka – wi ce mi ni stra od -
po wie dzial ne go za ener ge ty k" w Mi ni ster -
stwie Gór nic twa i Ener ge ty ki.

– Na de sz#a burz li wa dru ga po lo wa lat
sie dem dzie si( tych.

– Okres lat 1975-1979 otwie ra od wo -
#a nie dwóch 'l! za ków z funk cji kie row -
ni czych: Wo je wo dy Je rze go Zi"t ka i Wi -
ce pre mie ra i Mi ni stra Gór nic twa
i Ener ge ty ki Ja na Mi tr" gi. Za czy na si"
nie ra cjo nal na, eks ten syw na eks plo ata cja
w" gla, któ rej re zul ta ty od czu wa my
do dzi siaj. Ja kie kol wiek opo ry ko% czy -
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!y si" ka ra mi dys cy pli nar ny mi. Za mkni" -
to w za sa dzie wszyst kie ini cja ty wy ba -
daw cze zwi# za ne w ja ki kol wiek spo sób
z de cy zja mi Ja na Mi tr" gi. A wi"c pro gra -
my prze twór stwa w" gla, wspo mi na ne
pro gra my rz# do we !#cz nie z za trzy ma n#
bu do w# za k!a du zga zo wa nia w" gla. Ale
po ja wia j# si" tak $e no wi sprzy mie rze% -
cy. Do tech ni ków zaj mu j# cych si" ochro -
n# &ro do wi ska do !# cza j# le ka rze i hi sto -
rycz n# sta je si" alar mu j# ca in ter wen cja
Prof. Ha ger -Ma !ec kiej wraz z le kar k# Jo -
lan t# Król w spra wie cho rób dzie ci,
szcze gól nie na ob sza rach wy to pu cyn ku
i o!o wiu. Efek tem jest za mkni" cie pie ców
hut ni czych, co na le $y uzna' za wiel ki
suk ces ów cze snych eko lo gów. 

Ta ak tyw no&' mia !a pó( niej pi"k ny dal -
szy ci#g w po wo !a niu w Mia stecz ku )l# -
skim „Fun da cji na rzecz dzie ci Mia !
stecz ko "l# skie” – z ini cja ty wy
Mie czy s!a wa Du mie% skie go oraz Na czel -
ne go Dy rek to ra Hu ty Mia stecz ko )l# skie
Jo achi ma Gan szy% ca. 

W tym okre sie zo sta !em rów nie$ za pro -
szo ny przez prof. Ka zi mie rza Ko pec kie -
go do Ko mi te tu Pro ble mów Ener ge ty ki
PAN, co umo$ li wi !o wpro wa dze nie te ma -
ty ki &l# skiej ener ge ty ki do prac Ko mi te tu. 

Na st"p ny okres 1980-1989 wspo mi -
nam ja ko po cz# tek spo !ecz ne go nie za do -
wo le nia roz po cz" te go w 1978 ro ku w Ra -
do miu i roz le wa j# ce go si" na ca !y kraj.
Ale jest to rów no cze &nie okres ro sn# cej
&wia do mo &ci spo !ecz nej od po wie dzial no -
&ci za kraj a tak $e je go przy ro d". Dla mnie
oczy wi &cie god n# upa mi"t nie nia jest je -
sie% 1988 i 1989, gdy zo sta !em za pro szo -
ny do or ga ni za cji Se mi na rium UNEP,
przy go to wu j# ce go kra je ONZ do przy -
sz!e go „Szczy tu Zie mi” – Rio ’92. 

– Ale nie tyl ko o ochro nie !ro do wi ska
w tam tym cza sie Pan Pro fe sor pa mi" ta#?

– W tym go r# cym po li tycz nie okre sie
uda !o nam si" rów nie$ zor ga ni zo wa' ak cj":
„Bu do wa Po mni ka Har ce rzy "l# skich”,
któ ry sta n#! na ka to wic kim ryn ku w 1983
ro ku. Pod kre &lam tu taj szcze gól ne za s!u gi
dru hów Ber nar da Sza fran ka – w za sa dzie
ini cja to ra tej bu do wy – oraz Ju liu sza Sza -
fli ka – prze wod ni cz# ce go Ko mi te tu Bu do -
wy. Wy mie ni" tak $e ów cze sne go „Ko mi -
sa rycz ne go Wo je wo d"” Ge ne ra !a Ro ma na
Pasz kow skie go, „or ga ni za to ra” znacz nej
cz" &ci fun du szy na bu do w" po mni ka.

– Wró$ my pod ko niec lat 80. do dzia %
#a& pro eko lo gicz nych i ich efek tów.

– To okres pi"k ne go suk ce su mo ich ko -
le $a nek i ko le gów i oczy wi &cie mo je go
w uru cho mie niu „Pol skie go Pro gra mu
Czyst szej Pro duk cji” – 1989, ale rów nie$
wiel kiej mo jej po ra$ ki, gdy$ mi mo so ju -
szu z pro du cen ta mi pie ców do mo wych
z Wi tol dem Bart ni kiem na cze le i po wo -
!a ne go sto wa rzy sze nia „Eko ener ge ty ka”
nie uda !o nam si" roz po wszech ni'
tech no lo gii „Pie ców do Bez dym ne go
Spa la nia W" gla”, któ r# otrzy ma !em
„w pre zen cie od Am ba sa do ra Wspól no -
ty Eu ro pej skiej”. Utwo rze nie rz# do we go

pro gra mu „An ty smo go we go” mu sia !o
cze ka' 25 lat a dzi siaj w pierwszej 10-tce
naj bar dziej „smo go wych” miast jest
a$ 6 z na sze go wo je wódz twa. 

– Dzi! pro gram an ty smo go wy jest
jed nym z na czel nych za da& na sze go
pa& stwa.

– Pro gram An ty smo go wy mo gli !my
roz wi n'$ $wier$ wie ku wcze !niej bo -
wiem mie li &my na wet wspar cie tzw.
„Fun du szu Szwaj car skie go” i uru cho mi -
li &my wspól nie z )l# skim Wo je wódz kim
Fun du szem Ochro ny )ro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej „Eks pe ry men tal n# Li -
ni" Kre dy to w#”. Na ca !e szcz" &cie
– 1. praw do po dob nie „dar” przy sz!ej
UE – nie zo sta! zmar no wa ny, gdy$ in$.
Eli giusz Biel z Ru dy )l# skiej opra co -
wa! – za zgo d# bry tyj skich twór ców pie -
ców – do ku men ta cj" od two rze nio w#,
któ ra zo sta !a roz po wszech nio na – a prof.
Ma rek )ci#$ ko i dr Kry sty na Ku bi ca pod -
j" li w In sty tu cie Che micz nej Prze rób ki
W" gla pra ce ate sta cyj ne i dzi siaj dzia !a
w In sty tu cie wy so ko ce nio ne La bo ra to -
rium Ate sta cji Pa liw i Urz# dze%. 

Po dob nie od mo w# za ko% czy !a si" ak -
cja bu do wy – pierw szej w Pol sce – spa -
lar ni od pa dów ko mu nal nych na )l# sku
z do ta cj# UE cho cia$ ja ko przy k!ad po -
da ny by! Wie de% z ta k# spa lar ni# w &ród -
mie &ciu.

Dla mnie jed nak ten okres to mo $e naj -
bar dziej dy na micz ny w mo im $y ciu za -
wo do wym ale tak $e naj bar dziej dy na -
micz ny dla g!ów ne go te ma tu ni niej szej
pu bli ka cji czy li Po li ty ki Ochro ny )ro do -
wi ska w Pol sce i nie tyl ko.

– Te raz po wiedz my na szym czy tel ni %
kom o Pol skim Pro gra mie Czy stszej
Pro duk cji.

– W 1989 ro ku uru cha mia my w Pol -
sce „Pol ski Pro gram Czyst szej Pro duk %
cji” ja ko na ro do wy pro gram UNEP Cle -
aner Pro duc tion Pro gram – o je go
za kre sie i wspa nia !ych lu dziach i in sty -

tu cjach z nim zwi# za nych w od dziel nym
ar ty ku le. 

Zo sta j" po wo !a ny na UNEP Se nior Ad -
vi sor, co wy ma ga licz nych kon tak tów
i wy jaz dów za gra ni c" i po ma ga w prze -
no sze niu do brych przy k!a dów do Pol ski. 

Od cho dz" z GIG i po dej mu j" pra c"
na Po li tech ni ce )l# skiej or ga ni zu j#c
Ka te dr" Za rz# dza nia )ro do wi skiem
na Wy dzia le Or ga ni za cji i Za rz# dza nia,
po sze rzo n# pó( niej o ele men ty Bez pie -
cze% stwa Pra cy.

Na ucza nie o ochro nie &ro do wi ska
wcho dzi na )l# sku do ca !e go sys te mu
edu ka cji.

Udo st"p nia my na sz# me to do lo gi" pro -
wa dze nia pro gra mu in nym za in te re so wa -
nym kra jom.

Uczest ni czy my w se mi na riach co 2 la -
ta, or ga ni zo wa nych przez kra je, któ re
pod j" !y pro gram UNEP. Na sze or ga ni zu -
je my w 1994 ro ku.

– Do tar li !my do XXI wie ku, jak Pan
Pro fe sor po strze ga per spek ty wy te go
„no we go, wspa nia #e go !wia ta”?

– Do $y !em dwóch pi"k nych zda rze%:
Pol ska jest w Unii Eu ro pej skiej – wspól -
no cie, któ ra by !a ma rze niem ka$ de go
dziec ka woj ny oraz do $y !em eme ry tu ry
i od t#d sta j" si" wol nym cz!o wie kiem zaj -
mu j# cym si" wy !#cz nie pra c# spo !ecz n#.

Znaj du j" tak $e czas na my &le nie o mo -
im )l# sku  – patrz ini cja ty wa no we go cy -
klu wy daw ni cze go (Po czet Gwar ków
!l" skich). 

Wy da !em rów nie$ ksi#$ k" o „mo ich”
Bo gu ci cach i po wszech nej edu ka cji w tej
sa mo dziel nej do 1924 ro ku &l# skiej gmi -
nie („Dzie je Bo gu cic w kro ni kach szko !
$y 1865!1975”) i oczy wi &cie z wiel k# ra -
do &ci# uczest ni cz" w co mie si"cz nych
spo tka niach „Se nio rów Bo gu cic” w bo -
gu cic kim Do mu Kul tu ry. 

Da !em przy k!a dy obiet nic i ty si" cy
s!ów rzu co nych na wiatr. Oby na si na st"p -
cy do wie dli, $e wie dz# i$ ma my tyl ko jed -
n# pla ne t" i dzia !a li zgod nie z za sa d#
Zrów no wa $o ne go Roz wo ju za pi sa n#
w „Ra por cie ONZ” z 1987 ro ku.

– I na ko niec: Jak wy gl' da ta ki dy %
plom, któ ry sta no wi pi"k ne uzna nie
mi" dzy na ro do wej spo #ecz no !ci dla „or %
ga nicz nej pra cy” na rzecz !ro do wi ska?

– Dy plom otrzy ma !em z r#k Za st"p cy
Se kre ta rza Ge ne ral ne go ONZ prof. Klau -
sa To ep fe ra. 

Pol skie Mi ni ster stwo )ro do wi ska na -
pi sa !o pi"k ne wy ra zy uzna nia dla ca !ej
spo !ecz no &ci Pol skie go Ru chu Czyst szej
Pro duk cji:

„Pre sti %o wa na gro da sta no wi wspa nia !
$y wy raz do ce nie nia i uzna nia wspól nych

wy si$ ków wszyst kich uczest ni ków Pol skie !
go Pro gra mu CP, któ rzy sta li si& jej udzia !
$ow ca mi ja ko re ali za to rzy pro gra mu”.

Po wy$ sze wy ra zy uzna nia wa$ ne s#
tak $e dzi siaj dla kil ku ty si"cz nej spo !ecz -
no &ci zwi# za nej od pra wie 30 lat z Pol -
skim Pro gra mem Czyst szej Pro duk cji.

– Dzi" ku j" za roz mo w". !
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