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Z prof. ZYGFRYDEM NOWAKIEM
– laureatem nagrody ONZ"UNEP „Global 500”,
rozmawia TADEUSZ SIERNY

Zrównowa!ony
Rozwój
– co to dzisiaj
znaczy?
– Zaczn! od intryguj"cej mnie infor#
macji: Jak Pan si! znalaz$ na tej li%cie
„500 w ochronie %rodowiska” z ca$ego
%wiata?
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– Zacznijmy od przypomnienia definicji zawartej w tytule pi!knego poj!cia
„Zrównowa!onego Rozwoju” sformu"owanego przez Komisj! ONZ p. Brundtland pt. „Our Common Future” w 1987
roku: „Sustainable Development czyli
Zrównowa!ony Rozwój – ZR” to taki,
w którym rozwój obecnych pokole" nie
odbywa si# kosztem nast#pnych (definicja ZR przyj!ta przez ONZ do stosowania w #wiatowej Konferencji RIO’92
i zapisana równie$ w naszej Konstytucji 1997).
Po cz% tek da "a kon fe ren cja ONZ
w Sztokholmie w 1972 roku, gdy Szwedzi poznali ju$ przyczyny zakwaszenia
swoich jezior tzw. kwa&nymi deszczami
niesionymi w znacznym stopniu przez
wiatr z Wielkiej Brytanii. Wtedy powo"ano UNEP czyli Agencj! Ochrony #rodowiska ONZ. T! dat! mo$na uzna'
za pocz%tek &wiatowego, prawnego ruchu na rzecz ochrony &rodowiska, chocia$ i wcze&niej prowadzone by"y liczne dzia "a nia w ró$ nych kra jach.
Szczególnie aktywni w tym zakresie
byli Szwedzi i takimi pozostali do dzisiaj. Mia"em mo$no&' wiele si! nauczy', gdy zaprosili mnie do sk"adu Rady Naukowej „Stockholm Environment
Institute”. Mi!dzy innymi dzisiejsza,
uprawiana w Polsce tzw. „wierzba energetyczna” jest moim „importem” z tamtych czasów.
A wyró$nienie wr!czono mi w Moskwie w 1998 roku w czasie #wiatowego Dnia Ochrony #rodowiska, ale droga
do nagrody jest bardzo d"uga i zacz!"a si!
w harcerstwie tu$ po wojnie, gdy przestrzegali&my Prawo Harcerskie g"osz%ce:

„Harcerz mi$uje przyrod# i stara si# j%
pozna&” a pó(niej jako uczniowie „Kato#
wickiego Mickiewicza” sadzili&my drzewka na apel Wojewody Jerzego Zi!tka – pomys"odawcy Wojewódzkiego
Parku Kultury i Wypoczynku. Mo$na powiedzie', $e by" to w Polsce pierwszy projekt rekultywacji terenów poprzemys"owych. I dzisiaj ze wzruszeniem
dotykam w parku bardzo ros"e drzewa pytaj%c: A mo$e to moje?
Moja zawodowa droga ma swój pocz%tek w 1956 roku – wtedy otrzyma"em dyplom w Katedrze Przeróbki Mechanicznej Kopalin Politechniki #l%skiej i zosta"em
zaliczony przez mojego promotora &p.
Prof. Tadeusza Laskowskiego do „Jego
Dru$yny”.
To wspania"y cz"owiek i wychowawca – znany równie$ jako za"o$yciel
i pierwszy dyrektor G"ównego Instytutu
Górnictwa a tak$e wieloletni rektor Politechniki #l%skiej i cz"onek Rady Naukowej GIG, gdzie opiekowa" si! m"od% kadr% naukow%. By" promotorem mojej
pracy doktorskiej.
„Przygotowanie do racjonalnego u!yt'
kowania czystego w#gla” by"o Jego
dewiz% $yciow% i obszarem zawodowym którym kierowa" tak$e w GIG,
a ta dewiza to najbli$sza droga do bycia
„ekologiem” na dzisiejszym #l%sku.
Wraz z gronem kolegów do"%czyli&my
„z ówczesnym nakazem pracy” do GIG,
tworz%c pod Jego kierunkiem „dru$yn!
zawodow%” – ale równie$ sportow%, bowiem Profesor by" wielkim entuzjast%
sportu. Otrzyma"em od Niego opask! „kapitana” ale w dru$ynie by"o wielu „mistrzów asysty” jak to dzisiaj mówi% pi"ka rze. Do na szej „dru $y ny” zo sta"
równie$ zaproszony in$. Jan Olszowski,
którego tu wspominam poniewa$ by" to
cz"owiek z wieloletnim sta$em w polskim

i niemieckim górnictwie o olbrzymiej
wiedzy praktycznej.
Z przyjemno&ci% chc! równie$ wspomnie', $e swoimi absolwentami – a byli&my 1-szym rocznikiem magisterskim
Wydzia"u Górniczego – prof. Laskowski
obdarowa" inne rozwijaj%ce si! &l%skie instytuty: Instytut Metali Nie$elaznych, Instytut Metalurgii )elaza, Instytut Materia"ów Ogniotrwa"ych, Instytut Chemii
Nieorganicznej czy Instytut Ci!$kiej
Syntezy Organicznej – wszystkie one by"y odpowiedzialne za racjonaln% gospodark! surowcami, które zosta"y im przypisane.
– Ekologia – jakie znaczenie ma to s$o#
wo?
– Ekologia – to po"%czenie dwóch
s"ów tak starych jak europejska cywilizacja. Bowiem „oikos” to starogreckie
okre&lenie na „domostwo wraz z jego
mieszka*cami” a „logos” ma wiele znacze* ale najbardziej chyba pasuje s"owo
„rozumno&'” czyli m%dre dzia"anie. Mo$na w zwi%zku z tym powiedzie', $e
Ekologia to rozumne dzia"anie na rzecz
ludzi i otaczaj%cej ich przyrody. My dzisiaj pod tym poj!ciem rozumiemy wszelkie dzia"ania – bezpo&rednie i po&rednie
na rzecz ochrony &rodowiska przyrodniczego, a miano „ekolog” przylgn!"o
do tych, którzy zajmuj% si! szeroko poj!t% ochron% &rodowiska przyrodniczego.
– &wiat znalaz$ si! dzisiaj na zakr!cie
w zakresie ochrony %rodowiska, szcze#
gólnie gdy chodzi o tzw. zmiany klima#
tu – jak to wyt$umaczy'?
– Zacznijmy od sformu"owania najbardziej przemawiaj%cego do ludzkiej wyobra(ni: konsumujemy co roku zasoby
ziemi o 50% wi!ksze od zdolno&ci do ich
odtwarzania. Polska nale$y do krajów
o jednym z najwy$szych wska(ników naruszaj%cych ten stan (tzw. (lad ekologicz'
ny) – wyra$aj%cych nieracjonalne u$ytkowanie zasobów ziemi. Znajdujemy
si! – ca"a ludzko&' – na zakr!cie naszej
historii rozwoju. Zmiana klimatu jest najgro(niejszym zakr!tem, gdy$ jest nieprzewidywalny i jako taki kwestionowany
przez liczne kraje a nasze umys"y przyzwyczajone s% do zwalczania skutków,
a nie przewidywania przyczyn.
Ale ten zakr!t jest znacznie, znacznie
wi!kszy bowiem obejmuje wielki spis narusze* stanu przyrody, której cz"owiek jest
najistotniejsz% cz!&ci%.
Pi!kna zadaniowa definicja „Zrównowa$onego Rozwoju” rozpisana przez
Uni! Europejsk% w postaci AGENDY
EU 2030 obejmuje a$ 17 zobowi%za*,
które na t! definicj! si! sk"adaj% i maj%
by' celami do zrealizowania:
Agenda EU 2030:
„Prze kszta" ce nie na sze go #wia ta
na rzecz zrównowa!onego rozwoju”
1. Likwidacja g"odu
2. Eliminacja ubóstwa

sl08s56-59 18-08-22 10:23 Strona 2

3. Poprawa jako!ci "ycia i zdrowia
4. Podniesienie jako!ci edukacji
5. Eliminacja zró"nicowania p#ci
6. Zapewnienie zdrowych warunków
sanitarnych i czystej wody
7. Zapewnienie dost$pu do czystej
energii
8. Zapewnienie wzrostu gospodarczego i miejsc pracy
9. Rozwój infrastruktury przemys#u
i jego innowacyjno!ci
10. Ograniczenie nierówno!ci spo#ecznych
11. Rozwój zrównowa"onych miast
i spo#eczno!ci miejskich
12. Zwi$kszenie odpowiedzialno!ci
w zakresie produkcji i konsumpcji
13. Intensyfikacja na rzecz kontroli
zmian klimatycznych
14. Zwi$kszenie troski o jako!% i "ycie w zbiornikach wodnych
15. Racjonalizacja gospodarki przestrzeni& l&dow&
16. Wzmocnienie instytucji odpowie- Dyplom ONZ-UNEP „Global 500”
dzialnych za pokój i sprawiedliwo!%
…
na !wiecie
17. Wzmocnienie i wspieranie wspó#Dymi& si$ bure kominy,
pracy mi$dzynarodowej
Piece hutnicze p#on&
Dudni&, dudni& maszyny,
To w sumie ma da% zrównowa"ony
)un& palenisk czerwon&
rozwój i ta Agenda zobowi&zuje Polsk$
Czarna zasnuwa si$ dal.
do jej wdra"ania jako cz#onka europej*l&sk !piewa,
skiej spo#eczno!ci ale równie" jako
G#os ma w$giel i stal…
cz#onka spo#eczno!ci !wiata – gdy" ww.
zalecenia s& równie" zaleceniami ONZ.
w poemacie „!l"sk #piewa”.
Có" mo"na jeszcze powiedzie%? – 30 lat
i ci&gle w „powijakach”!
Ale równocze!nie Polska trafi#a na do– Dlaczego zaleg!o"ci s# tak du$e i co bry okres dla górnictwa, bowiem surowce by#y wtedy dla Polski w zasadzie jedalej?
dyn& walut&, któr& mo"na by#o pozyska%
– Wystarczy spojrze% na powy"szy spis w handlu zagranicznym. Dlatego kierowzada'. Problem tkwi w naszej kulturze nictwo resortu górnictwa i energetyki za!ródziemnomorskiej i nazywa si$ „antro! cz$#o formu#owa% konkretne pytania
pocentryzm”. Zbudowali!my go zgodnie wobec tzw. zaplecza badawczego i proz zasad& biblijn& „Id"cie i rozmna#ajcie si$ jektowego dotycz&ce eliminacji technoi czy%cie ziemi$ sobie poddan&” – co mo- logicznych zaleg#o!ci oraz negatywnego
"e by#o ale przesta#o ju" by% od wielu, wie- oddzia#ywania na otoczenie kopal'.
Na potrzeb$ realizacji takich zada'
lu dziesi$cioleci dobr& wskazówk& rozwoju. Na szcz$!cie pojawi#o si$ – cho% szczególnie wskazywa# ówczesny minibardzo spó(nione „Laudato Si” – encykli- ster górnictwa i energetyki Jan Mitr$ka Papie"a Franciszka, z której wynika no- ga – wspania#y organizator; nazwa#em go
we pos#anie: „... nieracjonalne u#ytkowa! kiedy! „selfmademan”, który z prostego
nie zasobów ziemi jest zamachem górnika drog& w#asnej edukacji i rozwona dzie'o Stwórcy”. Wracamy do poj$cia ju doszed# do funkcji ministra i wicepre„geocentryzmu” cho% wed#ug ca#kowicie miera. Doktor Honoris Causa *l&skiej
innej definicji: „Troska o ziemi$ staje si$ Akademii Ekonomicznej.
Dla „dru"yny Laskowskiego” zadania
trosk& o nasze istnienie”.
dotyczy#y w wi$kszo!ci tematów, któ– Wró% my jednak do prze sz!o"ci re dzisiaj mo"na by zaliczy% do zada'
i do „dru$yny” prof. Laskowskiego – jak z zakresu szeroko poj$tej racjonalnej gowygl#da!a Wasza praca w latach 50. spodarki surowcami i ochrony !rodowiska. Wy mie ni$ przy k#a do wo kil ka
i dalszych?
z nich:
• Obni"enie zanieczyszczenia wydoby– S#ysza#em kiedy! takie powiedzenie:
„Na (l&sku wszystko co dobre i co z'e wanego urobku i poprawa jego uziarnienia decyduj&cego o jego cenie.
zaczyna si$ od górnictwa”.
• Udoskonalenie procesów wzbogacaDu"o w tym prawdy patrz&c z perspektywy nawet kilkuset lat. W okresie powo- nia w$gla dla obni"enia szkodliwych dla
jennym zaleg#o!ci w rozwoju górnictwa !rodowiska strat w$gla w odpadach sk#aby#y szczególnie du"e. Poj$cie „ochro- dowanych na ha#dach kopalnianych.
• Ca#kowita zmiana prowadzenia gona !rodowiska” przyt#umione by#o poj$ciem „produkcja”, pi$knie oddanym spodarki wodnej górnictwa, gdy" !l&skie
cieki „p#yn$#y w$glem” i trzeba by#o wyprzez Juliana Tuwima:

eliminowa% zrzuty mu#ów w$glowych
do rzek.
• Odsiarczanie w$gla czyli usuwanie
z nich pirytów jako minera#ów towarzysz&cych w$glom.
• Wykorzystanie odpadów i/lub ich bezpieczne sk#adowanie.
Mieli!my w tym czasie ju" do wspó#pracy i pomocy znakomity zespó# konstruktorów prowadzony na Politechnice *l& skiej a po tem w gór ni czych
biurach projektowych przez prof. Janusza Dietrycha – „humanotechnika” jak
siebie pi$knie nazywa#, spe#niaj&c si$
znakomicie w tej roli #&czenia humanistyki z technik&. Pami$tam i cz$sto powtarzam Jego definicj$ wolno!ci: „Wolno!% to prawo do samoograniczania”.
Jak"e nam dzisiaj cz$sto takiego my!lenia brakuje. Zespó# pod Jego kierunkiem skon stru owa# i do pro wa dzi#
do produkcji wi$kszo!ci najwa"niejszych maszyn potrzebnych do wzbogacania w$gla.
By#em z Nim zaprzyja(niony i wiele si$
w kontaktach osobistych nauczy#em.
Mieli!my tak"e dobrze zorganizowan& wspó#prac$ z uczelniami górniczymi
w Gliwicach i Krakowie.
Za ka"dym z tych zada' stali kierownicy zada' i zespo#ów wykonawczych.
Od 1966 roku by#em równie" koordynatorem pracy tych zespo#ów a pó(niej
z mojej inicjatywy dosz#o do po#&czenia
zespo#ów GIG zajmuj&cych si$ jako!ci&
i przetwórstwem w$gla i Biura Projektów „Separator”. Utworzyli!my wtedy
„Centralny O!rodek Badawczo-Projektowy Wzbogacania i Utylizacji Kopalin
SEPARATOR”.
– Przysz!y lata siedemdziesi#te, dobre
dla "rodowiska i górnictwa?
– Wtedy – w 1971 roku – dosz#o te"
do poszerzenia tematyki badawczej o
program „Kompleksowe Przetwórstwo
W$gla” w ramach uruchomionych z mojej inicjatywy tzw. Programów Rz&dowych, gdzie „Kompleksowe Przetwór!
stwo W$gla” by'o PR1, „Racjonalne
Wykorzystanie W$gla Brunatnego”
PR2, a „Kompleksowemu Wykorzysta!
nia Surowców Towarzysz&cych i Odpa!
dów” nadano PR3.
W ramach PR1 zbudowali!my na terenie nieczynnego szybu kopalnianego
w Wyrach pod kierunkiem znakomitych
chemików prof. W#odzimierza Kotowskiego i doc. Ludwika Sobolewskiego do!wiadczaln& instalacj$ „up#ynniania w$gla”.
Zdecydowano równie" o zakupie inwestycyjnym i budowie instalacji zgazowania
wysoko zasiarczonego w$gla kop. Janina i transporcie gazu do ówczesnych Zak#adów Chemicznych „O!wi$cim”.
Do tego programu w#&czy# si$ z licznymi inicjatywami Instytut Przeróbki
Chemicznej W$gla z prof. Henrykiem
Zieli'skim a tak"e Biuro Projektowe
„Prosynchem” wykonuj&c odpowiednie
prace projektowe. Sprawowa#em nadzór
nad pracami PR1.
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PR2 – zmierzaj!cy do uporz!dkowania wydobycia w"gla brunatnego – koordynowa# generalny dyrektor w ministerstwie dr Jan Stowski – nadzoruj!cy
prac" górnictwa w"gla brunatnego.
Opiek" i koordynacj" PR3 podj!# doc. dr
in$. Emanuel Roma%czyk – wspó#autor
technologii zamkni"tych obiegów wodnych i przysz#y wicemarsza#ek województwa &l!skiego.
Ro&nie w tym czasie mi"dzynarodowa
pozycja polskiego w"gla.
Prof. Boles#aw Krupi%ski jest wieloletnim przewodnicz!cym Komitetu W"glowego Europejskiej Komisji Gospodarczej
ONZ, gdzie racjonalna gospodarka w"glem jest jednym z wa$niejszych tematów. Za rekomendacj! prof. Krupi%skiego zostaj" cz#onkiem Komitetu, potem
Jego nast"pc! po przej&ciu prof. Krupi%skiego na emerytur".
– Z punktu widzenia tre!ci dzisiejszej
definicji ochrony !rodowiska jakie eta"
py transformacji musia#a przekroczy$
!wiadomo!$ spo#ecze%stwa i dzia#aczy
gospodarczych?
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– Powojenny rozwój Polski – w moim
zrozumieniu dla potrzeb tej publikacji
i mojej pracy zawodowej i spo#ecznej – mia# kilka okresów:
– 1945 – 1956: pilnej odbudowy zniszczonego wojn! kraju i rozwoju powszechnej edukacji oraz szkolnictwa wy$szego dla
nadrobienia przedwojennych i wojennych
strat i zaleg#o&ci („dru$yna Laskowskiego”
by#a produktem tego okresu),
– 1957 – 1974: nawi!zywania wspó#pracy gospodarczej z powojennym &wiatem, w której szczególn! rol" odgrywa#
'l!sk i jego najwa$niejszy produkt tj. w"giel jako najlepszy zamiennik walutowy.
Warto w tym miejscu wspomnie( równie$ o „Systemie Stypendialnym ONZ”,
który wielu polskim naukowcom dawa#
szanse szybszego rozwoju.
Podj"to równie$ – w zwi!zku z uzyskanymi po$yczkami – liczne inwestycje, ale
niektóre nie koniecznie potrzebne w tamtym czasie. By#y to bardziej decyzje
polityczne ni$ gospodarcze.
– 1975 – 1979: budzenie si" &wiadomo&ci ekologicznej w drugiej po#owie
lat 70., gdy dochodzi#o do narusze% zarówno godno&ci ludzi pracy (wyd#u$ony
czas pracy górników) jak i stanu &rodowiska (intensywna eksploatacja w"gla) – co spowodowane by#o przede
wszystkim rosn!cymi trudno&ciami zwrotu zagranicznych po$yczek z pocz!tku
lat 70. i potrzebnym w zwi!zku z tym
wzrostem eksportu w"gla.
– 1980 – 1989: okres rosn!cej aktywno&ci spo#eczno&ci zarówno robotników
jak i ówczesnej inteligencji (koniec
lat 70. i lata 80.); by# to równie$ okres zagranicznych ofert wspó#pracy w dziedzinie ochrony &rodowiska,
– +1989: okres budowy niezale$nego
bytu pa%stwowego ale tak$e okres wi!zania rozwoju kraju ze &wiatowymi tenden cja mi w ochro nie &ro do wi ska
(po 1989 roku)

– +2003: okres normalno&ci po wej&ciu
do Unii Europejskiej i uczestnictwie
w tworzeniu i wdra$aniu jej polityki ekologicznej i to zarówno w zakresie przywilejów – ale tak$e obowi!zków.
– Mo&na znale'$ pozytywne efekty
tamtej dzia#alno!ci proekologicznej
i niestety, stracone szanse?
– Dla takiego podzia#u „epoki PRL
i po niej” mo$na zapisa( dla spo#eczno&ci, z któr! pracowa#em i $y#em osi!gni"cia i pora$ki w dziedzinie dzisiaj pojmowanej ochrony &rodowiska na 'l!sku
– a oto niektóre z nich
– 1945 – 1956:
Uzyskali&my wykszta#cenie i podj"li&my prac" podejmuj!c tak$e aktywno&(
spo#eczn!.
– 1957 – 1974:
Uda#o si" wprowadzi( poj"cie „pó!"
brutta”, godz!ce zap#at" za ci"$k! prac" górnika urabiaj!cego z konieczno&ci
w"giel wraz ze ska#! p#onn!, z obni$eniem zawarto&ci odpadów w urobku
kierowanym do zak#adu wzbogacania
a tak$e poprawi( procesy urabiania
pod k!tem zwi"kszenia zawarto&ci cennych grubych sortymentów. Udzia# prof.
prof. Jana Kuhla, prof. W#odzimierza Sikory znacznie do uzyskanych wyników
si" przyczyni#. Oba tematy by#y dla nas
m#odych równocze&nie lekcj! praktycznego górnictwa, które znali&my dotychczas jedynie z praktyk studenckich.
Przeprowadzili&my tak$e – wspólnie
z zapleczem projektowym i wykonawczym – modernizacj# wszystkich starych
zak!adów przeróbczych i zbudowali&my
niezb"dne nowe, szczególnie w nowo
budowanych kopalniach. Poziom strat
w"gla w odpadach by# porównywalny
z podobnymi wynikami górnictwa angielskiego i niemieckiego. Szczególna by#a
w tym zas#uga dr. Jerzego Ambro$ego
z „dru$yny” oraz Generalnych Projektantów B.P. Separator z dr. Jerzym 'redniaw! jako g#ównym #!cznikiem mi"dzy
grup! badawcz! a projektow!.

O w#a&ciwym wykonaniu kolejnego zadania &wiadczy Zespo#owa Nagroda
Pa%stwowa z 1974 roku, któr! otrzymali&my za „Technologi# Zamkni#tych
Obiegów Wodno"Mu!owych”, (i doktoraty uzyskane przez Henryka Aleksy’ego,
Cze s#a wa Ko z#ow skie go, Zyg fry da
Nowaka, Emanuela Roma%czyka i Andrzeja Tobiczyka). In$. Janowi Olszowskie mu – wspa nia #e mu prak ty ko wi
– podzi"kowa#em wpisuj!c odpowiedni!
dedykacj" do ksi!$ki, któr! napisa#em
po zako%czeniu „zadania” pt. „Gospodarka wodno-mu#owa w zak#adach przeróbki mechanicznej w"gla”.
Opracowali&my tak$e technologi" odsiarczania w"gla, ale jej sprawno&( by#a niewystarczaj!ca dla rosn!cych wymaga% &rodowiskowych i dopiero wdro$one
przez energetyków zak#ady odsiarczania
i odazotowania spalin spe#niaj! wymogi
&wiatowe.
Racjonalna gospodarka odpadami
górniczymi – to zadanie trwa do dzisiaj
szczególnie je$eli chodzi o rekultywacj"
starych ha#d a zaniedbania s! tutaj bardzo
znaczne. Chocia$ warto podkre&li(, $e
wzorcowa wspó#praca górników i energetyków z )azisk – dyrektora kop. Boles#aw
'mia#y Stanis#awa Ga#eczko i dyrektora
Elektrowni )aziska – Klemensa 'cierskiego da#a technologi" stosowania mieszanek
odpadów górniczych, popio#ów lotnych
i piasku jako mieszaniny do wype#nienia
pustek poeksploatacyjnych.
Oddzielnym rozdzia#em zapisanym
w tym zakresie przez Jana Mitr"g" oraz
prof. Laskowskiego jest powo#anie – istniej!cej do dzisiaj – W"giersko-Polskiej
Spó#ki „Haldex” dla zagospodarowania
ha#d w"glowych wraz z odzyskiem zawartych w nich resztek w"gla.
Swoje osi!gni"cia zapisa#y równie$ zespo#y innych jednostek &l!skiego zaplecza badawczego – ka$de w swojej specjalno&ci – gdy$ moim zdaniem by# to
okres wielkich potrzeb przemys#u ale tak$e ambicji osobistych (doktoraty, habilitacje, publikacje itp.).
Warto wymieni( równie$ wielkie „ekologiczne” osi!gni"cie energetyków, którzy
doprowadzili do tego, $e w czasie budowy i rozbudowy lat 1950 – 1975 prawie
wszystkie elektrownie &l!skie sta#y si"
elektrociep#owniami, co zwi"ksza oko#o
dwukrotnie sprawno&( wykorzystania
w"gla przez elektrowni", dostarczaj!c
czyst! energi" ciepln! dla gospodarki
komunalnej. Szczególna w tym zas#uga
Boles#awa Bartoszka – wiceministra odpowiedzialnego za energetyk" w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki.
– Nadesz#a burzliwa druga polowa lat
siedemdziesi(tych.
– Okres lat 1975-1979 otwiera odwo#anie dwóch 'l!zaków z funkcji kierowniczych: Wojewody Jerzego Zi"tka i Wice pre mie ra i Mi ni stra Gór nic twa
i Energetyki Jana Mitr"gi. Zaczyna si"
nieracjonalna, ekstensywna eksploatacja
w" gla, któ rej re zul ta ty od czu wa my
do dzisiaj. Jakiekolwiek opory ko%czy-
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!y si" karami dyscyplinarnymi. Zamkni"to w zasadzie wszystkie inicjatywy badawcze zwi#zane w jakikolwiek sposób
z decyzjami Jana Mitr"gi. A wi"c programy przetwórstwa w"gla, wspominane
programy rz#dowe !#cznie z zatrzyman#
budow# zak!adu zgazowania w"gla. Ale
pojawiaj# si" tak$e nowi sprzymierze%cy. Do techników zajmuj#cych si" ochron# &rodowiska do!#czaj# lekarze i historyczn# staje si" alarmuj#ca interwencja
Prof. Hager-Ma!eckiej wraz z lekark# Jolant# Król w sprawie chorób dzieci,
szczególnie na obszarach wytopu cynku
i o!owiu. Efektem jest zamkni"cie pieców
hutniczych, co nale$y uzna' za wielki
sukces ówczesnych ekologów.
Ta aktywno&' mia!a pó(niej pi"kny dalszy ci#g w powo!aniu w Miasteczku )l#skim „Fundacji na rzecz dzieci Mia!
stecz ko "l# skie” – z ini cja ty wy
Mieczys!awa Dumie%skiego oraz Naczelnego Dyrektora Huty Miasteczko )l#skie
Joachima Ganszy%ca.
W tym okresie zosta!em równie$ zaproszony przez prof. Kazimierza Kopeckiego do Komitetu Problemów Energetyki
PAN, co umo$liwi!o wprowadzenie tematyki &l#skiej energetyki do prac Komitetu.
Nast"pny okres 1980-1989 wspominam jako pocz#tek spo!ecznego niezadowolenia rozpocz"tego w 1978 roku w Radomiu i rozlewaj#cego si" na ca!y kraj.
Ale jest to równocze&nie okres rosn#cej
&wiadomo&ci spo!ecznej odpowiedzialno&ci za kraj a tak$e jego przyrod". Dla mnie
oczywi&cie godn# upami"tnienia jest jesie% 1988 i 1989, gdy zosta!em zaproszony do organizacji Seminarium UNEP,
przygotowuj#cego kraje ONZ do przysz!ego „Szczytu Ziemi” – Rio’92.
– Ale nie tylko o ochronie !rodowiska
w tamtym czasie Pan Profesor pami"ta#?
– W tym gor#cym politycznie okresie
uda!o nam si" równie$ zorganizowa' akcj":
„Budowa Pomnika Harcerzy "l#skich”,
który stan#! na katowickim rynku w 1983
roku. Podkre&lam tutaj szczególne zas!ugi
druhów Bernarda Szafranka – w zasadzie
inicjatora tej budowy – oraz Juliusza Szaflika – przewodnicz#cego Komitetu Budowy. Wymieni" tak$e ówczesnego „Komisarycznego Wojewod"” Genera!a Romana
Paszkowskiego, „organizatora” znacznej
cz"&ci funduszy na budow" pomnika.
– Wró$my pod koniec lat 80. do dzia%
#a& proekologicznych i ich efektów.
– To okres pi"knego sukcesu moich kole$anek i kolegów i oczywi&cie mojego
w uruchomieniu „Polskiego Programu
Czystszej Produkcji” – 1989, ale równie$
wielkiej mojej pora$ki, gdy$ mimo sojuszu z producentami pieców domowych
z Witoldem Bartnikiem na czele i powo!anego stowarzyszenia „Ekoenergetyka”
nie uda !o nam si" roz po wszech ni'
technologii „Pieców do Bezdymnego
Spalania W"gla”, któr# otrzyma!em
„w prezencie od Ambasadora Wspólnoty Europejskiej”. Utworzenie rz#dowego

tucjach z nim zwi#zanych w oddzielnym
artykule.
Zostaj" powo!any na UNEP Senior Advisor, co wymaga licznych kontaktów
i wyjazdów za granic" i pomaga w przenoszeniu dobrych przyk!adów do Polski.
Odchodz" z GIG i podejmuj" prac"
na Politechnice )l#skiej organizuj#c
Ka te dr" Za rz# dza nia )ro do wi skiem
na Wydziale Organizacji i Zarz#dzania,
poszerzon# pó(niej o elementy Bezpiecze%stwa Pracy.
Nauczanie o ochronie &rodowiska
wchodzi na )l#sku do ca!ego systemu
edukacji.
Udost"pniamy nasz# metodologi" prowadzenia programu innym zainteresowanym krajom.
Uczestniczymy w seminariach co 2 lata, organizowanych przez kraje, które
podj"!y program UNEP. Nasze organizujemy w 1994 roku.
programu „Antysmogowego” musia!o
czeka' 25 lat a dzisiaj w pierwszej 10-tce
najbardziej „smogowych” miast jest
a$ 6 z naszego województwa.
– Dzi! program antysmogowy jest
jednym z naczelnych zada& naszego
pa&stwa.
– Program Antysmogowy mogli!my
rozwin'$ $wier$ wieku wcze!niej bowiem mieli&my nawet wsparcie tzw.
„Funduszu Szwajcarskiego” i uruchomili&my wspólnie z )l#skim Wojewódzkim
Funduszem Ochrony )rodowiska i Gospodarki Wodnej „Eksperymentaln# Lini" Kre dy to w#”. Na ca !e szcz" &cie
– 1. prawdopodobnie „dar” przysz!ej
UE – nie zosta! zmarnowany, gdy$ in$.
Eligiusz Biel z Rudy )l#skiej opracowa! – za zgod# brytyjskich twórców pieców – dokumentacj" odtworzeniow#,
która zosta!a rozpowszechniona – a prof.
Marek )ci#$ko i dr Krystyna Kubica podj"li w Instytucie Chemicznej Przeróbki
W"gla prace atestacyjne i dzisiaj dzia!a
w Instytucie wysoko cenione Laboratorium Atestacji Paliw i Urz#dze%.
Podobnie odmow# zako%czy!a si" akcja budowy – pierwszej w Polsce – spalarni odpadów komunalnych na )l#sku
z dotacj# UE chocia$ jako przyk!ad podany by! Wiede% z tak# spalarni# w &ródmie&ciu.
Dla mnie jednak ten okres to mo$e najbardziej dynamiczny w moim $yciu zawodowym ale tak$e najbardziej dynamiczny dla g!ównego tematu niniejszej
publikacji czyli Polityki Ochrony )rodowiska w Polsce i nie tylko.
– Teraz powiedzmy naszym czytelni%
kom o Polskim Programie Czystszej
Produkcji.
– W 1989 roku uruchamiamy w Polsce „Polski Program Czystszej Produk%
cji” jako narodowy program UNEP Cleaner Pro duc tion Pro gram – o je go
zakresie i wspania!ych ludziach i insty-

– Dotarli!my do XXI wieku, jak Pan
Profesor postrzega perspektywy tego
„nowego, wspania#ego !wiata”?
– Do$y!em dwóch pi"knych zdarze%:
Polska jest w Unii Europejskiej – wspólnocie, która by!a marzeniem ka$dego
dziecka wojny oraz do$y!em emerytury
i odt#d staj" si" wolnym cz!owiekiem zajmuj#cym si" wy!#cznie prac# spo!eczn#.
Znajduj" tak$e czas na my&lenie o moim )l#sku – patrz inicjatywa nowego cyklu wydawniczego (Poczet Gwarków
!l"skich).
Wyda!em równie$ ksi#$k" o „moich”
Bogucicach i powszechnej edukacji w tej
samodzielnej do 1924 roku &l#skiej gminie („Dzieje Bogucic w kronikach szko!
$y 1865!1975”) i oczywi&cie z wielk# rado&ci# uczestnicz" w comiesi"cznych
spotkaniach „Seniorów Bogucic” w bogucickim Domu Kultury.
Da!em przyk!ady obietnic i tysi"cy
s!ów rzuconych na wiatr. Oby nasi nast"pcy dowiedli, $e wiedz# i$ mamy tylko jedn# planet" i dzia!ali zgodnie z zasad#
Zrównowa$onego Rozwoju zapisan#
w „Raporcie ONZ” z 1987 roku.
– I na koniec: Jak wygl'da taki dy%
plom, który stanowi pi"kne uznanie
mi"dzynarodowej spo#eczno!ci dla „or%
ganicznej pracy” na rzecz !rodowiska?
– Dyplom otrzyma!em z r#k Zast"pcy
Sekretarza Generalnego ONZ prof. Klausa Toepfera.
Polskie Ministerstwo )rodowiska napisa!o pi"kne wyrazy uznania dla ca!ej
spo!eczno&ci Polskiego Ruchu Czystszej
Produkcji:
„Presti%owa nagroda stanowi wspania!
$y wyraz docenienia i uznania wspólnych
wysi$ków wszystkich uczestników Polskie!
go Programu CP, którzy stali si& jej udzia!
$owcami jako realizatorzy programu”.
Powy$sze wyrazy uznania wa$ne s#
tak$e dzisiaj dla kilkutysi"cznej spo!eczno&ci zwi#zanej od prawie 30 lat z Polskim Programem Czystszej Produkcji.
– Dzi"kuj" za rozmow".
!
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