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Energetyka

Współcześni decydenci zaczyna-
ją rozumieć te zagadnienia. Stąd 
też aktywność w kraju i na świecie 
obfitująca w wydarzenia rewolucjo-
nizujące technikę, technologię wy-
twarzania i obróbki informacji. Po-
stęp technologii generuje zmiany 
świadomości społecznej. Rewolucyj-
ne zmiany techniki zmieniają m.in. 
perspektywę widzenia skumulo-
wanych oraz nowo powstałych wy-
zwań i problemów energetycznych, a 
wytwarzanie czystej energii bez CO-

2,CH4, N2Ox staje się jednym z waż-
niejszych zadań XXI wieku. 

Dekarbonizacja
Dekarbonizacja energetyki widzia-
na z globalnej perspektywy to nie tyl-
ko zmniejszenie spalania węgla (spa-
lanie paliw kopalnych odpowiada za 
około 70 proc. światowej emisji CO2). 
Nawet nowe techniki spalania węgla 
czy jego zgazowywanie, a nawet za-
stępowanie węgla biomasą i utlenia-
nie węgla w niej zawartego - to w dłuż-
szej perspektywie również półśrodki. 
Odpady komunalne wykorzystywa-
ne do kogeneracji energii w układach 
zamkniętych miejskich aglomeracji, 
gdzie suma składników na wejściu do 

systemu pozostaje w nim zutylizowa-
na, to dalsza perspektywa dla czystej 
energii. Mając na względzie fakt, iż 
suma węgla (organicznego i kopalne-
go) jest w środowisku stała, a zmienia 
się tylko miejsce i stan jego akumula-
cji, perspektywicznym rozwiązaniem 
na najbliższe lata wydaje się być ma-
gazynowanie węgla w drewnie drzew 
rosnących oraz jego składowanie w 
okresach mniejszego zapotrzebowa-
nia (2 kg drewna suchego zawiera 1 kg 
węgla organicznego). 
Jak informują Lasy Państwowe, „… 
rozpoczęto już realizację pilotażowe-
go projektu Leśnych Gospodarstw 
Węglowych (LGW), wypełniając tym 
samym międzynarodowe zobowią-
zania w zakresie polityki klimatycz-
nej oraz założenia Polityki Leśnej Pań-
stwa. Celem projektu jest zwiększenie 
pochłaniania dwutlenku węgla i in-
nych gazów cieplarnianych (m.in. 
podtlenku azotu, metanu) przez la-
sy w efekcie działań dodatkowych w 
leśnictwie. Przyczyni się to do kom-
pensowania wzrostu CO2 powodowa-
nego rozwojem gospodarczym. Klu-
czowym elementem projektu Leśnych 
Gospodarstw Węglowych jest ziden-
tyfikowanie tych działań w gospodar-
ce leśnej, które w polskich warunkach 
przyrodniczo-gospodarczych mogą 
wywoływać efekt dodatkowej aku-
mulacji węgla organicznego. Przed-
miotem badań w tym zakresie będą 
m.in.: podsadzenia, wzbogacanie sta-
nu odnowień, odnowienia naturalne 
czy wprowadzanie gatunków szybko 
rosnących”.
„W projekcie wykorzystane zostaną 
unikatowe, polskie badania naukowe, 
zarówno te obecnie prowadzone, jak i 
planowane do uruchomienia w przy-
szłości. Uszczegółowią one metody 
określania zasobów drzewnych i ilości 
pochłoniętego CO2 we wszystkich re-
zerwuarach ekosystemu leśnego, m.in. 
w warstwie drzew i krzewów, runa le-
śnego oraz gleby czy węgla organiczne-
go. Projekt pilotażowy Leśne Gospodar-
stwa Węglowe będzie realizowany do 
końca 2026 roku, w kilkudziesięciu nad-
leśnictwach w Polsce. Poza terenami 
leśnymi obejmie również torfowiska 
i obszary o wysokim stopniu uwilgot-
nienia, które są naturalnymi rezerwu-
arami CO2, często w większym stop-
niu wpływającymi na bilans węgla niż 
ekosystemy leśne”. 

Szczyt klimatyczny ONZ 2018 - 
polska Prezydencja COP24 
Już trzeci raz w Polsce odbyła się Konfe-
rencja Narodów Zjednoczonych w spra-
wie zmian klimatu. Międzynarodowe 
obrady w sprawie zmian klimatu, trwają-
ce w Katowicach od 3 do 14 grudnia 2018 
roku jako konferencja stron UNFCCC. Peł-
nomocnikiem ds. Prezydencji COP24 był 
profesor Michał Kurtyka (UNFCCC Ramo-
wa Konwencja Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu United Na-
tions Framework Convention on Climate 
Change z konferencji w Kioto - XII 1997 r., 
która weszła w życie 16 lutego 2005 roku).
„Dialog Talanoa” to centralny temat dys-
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kusji na tym szczycie, która pozwoliła po-
kazać uczestnikom, jakie działania udają 
im się najlepiej. Równocześnie w uczest-
nicy podzielili się tym, co z treści Konfe-
rencji Porozumienia Paryskiego z grud-
nia 2015 roku uważają za zrealizowane 
(195 krajów przyjęło pierwsze w historii 
powszechne, prawnie wiążące światowe 
porozumienie w dziedzinie klimatu).
Oczekiwanym rezultatem COP24 by-
ło uzgodnienie przez uczestniczące 
państwa, w drodze konsensusu, re-
guł wdrożenia globalnego porozu-
mienia paryskiego dotyczącego łago-
dzenia zmian klimatu i zmniejszenie 
emisji w kwestiach:
- długoterminowego celu, jakim jest 
utrzymanie wzrostu średniej temperatu-
ry na świecie niższego niż 2° C;
- dążenia do tego, by ograniczyć wzrost do 
1,5° C, celem obniżenia ryzyka skutków 
zmiany klimatu;
- konieczności jak najszybszego osiągnię-
cia w skali świata punktu zwrotnego 
maksymalnego poziomu emisji;
- doprowadzenia do szybkiej redukcji 
emisji zgodnie z najnowszymi dostępny-
mi informacjami naukowymi.

Egoizm krajów, regionów 
i korporacji barierą na drodze 
do zrównoważonej energetyki 
i czystego środowiska dla 
przyszłych pokoleń 
„W 2017 roku osiągnęliśmy rekordowy 
poziom koncentracji gazów cieplarnia-
nych w atmosferze” - zaalarmowała w 
listopadzie 2018 roku Światowa Orga-
nizacja Meteorologiczna (WMO) przy 
ONZ, wzywając do działania w celu od-

wrócenia trwającej tendencji. 
- Czas na działanie zaraz się skończy - 
ostrzegł sekretarz Petteri Taalas przed 
rozpoczęciem się w Katowicach konfe-
rencji klimatycznej COP24. 
Według WMO, stężenie w atmosferze 
trzech gazów cieplarnianych: dwu-
tlenku węgla (CO2), metanu (CH4) i 
tlenku diazotu (N2O) w ubiegłym roku 
wzrosło, osiągając kolejny rekord. 
- I nic nie wskazuje na odwrócenie tej 
tendencji, która jest jednocześnie czyn-
nikiem kluczowym dla zmian kli-
matycznych, podnoszenia się pozio-
mu morza, zakwaszania oceanów oraz 
zwiększenia intensywności i częstotli-
wości występowania ekstremalnych 
zjawisk pogodowych - ostrzegała WMO.
Bez radykalnej zmiany filozofii ener-
getycznej w skali całego świata, w naj-
bliższych dziesięcioleciach ludzkość 
nie będzie w stanie ustabilizować ne-
gatywnych zjawisk środowiskowych. 
Nie pomogą działania będące półśrod-
kami. Należy zacząć od racjonalizacji i 
optymalizacji zużycia energii na każ-
dym etapie - od jej lokalnego powsta-
wania, dywersyfikacji źródeł, przeka-
zywania (minimalizacja odległości 
i bezpieczeństwo przemysłu), maga-
zynowania i zrównoważonego wy-
korzystywania. Ciągle zbyt małe jest 
wykorzystanie energii geotermal-
nej, wiatrowej, pływów morskich czy 
energii solarnej, mimo że są to czyste 
i perspektywiczne źródła. Jest to tym 
bardziej ważne, iż ludzkość stoi przed 
kolejnym, jeszcze większym wyzwa-
niem - kryzysem braku wody pitnej, o 
którą rozegrają się kolejne konflikty. 

Mieczysław Lewicki

Czas na globalne zmiany filozofii rozwoju energetyki

Wiek XIX zapoczątkował rewolucję przemysłową i lokalne degradacje środowiska naturalnego, a na progu XXI wieku za-
czynają już ginąć ekosystemy zapewniające równowagę życia. Rozwoju cywilizacji nie da się uniknąć, ale musimy pogo-
dzić ze sobą potrzeby rozwoju techniki, rolnictwa i innych dziedzin gospodarki z możliwościami regeneracji środowiska 
naturalnego.
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