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W dniach 8–9 paŸdziernika 2009 r. w Jelitkowie ko³o Gdañska odby³o siê XIV Miêdzy-
narodowe Sympozjum Solne z cyklu Quo Vadis Sal, zorganizowane wspólnie przez Polskie
Stowarzyszenie Górnictwa Solnego i Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy
Instytut Badawczy. Wiod¹cym tematem Sympozjum by³o „Bezpieczeñstwo energetyczne
Polski: Magazynowanie paliw i bezpieczne sk³adowanie w z³o¿ach soli kamiennej (perspek-
tywy regionu gdañskiego)”, a patronat nad nim objêli: wicepremier, minister gospodarki
Waldemar Pawlak i podsekretarz stanu, g³ówny geolog kraju dr Henryk Jacek Jezierski
(Fig. 1). Gospodarzem i g³ównym sponsorem Sympozjum by³o Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA, zaœ wsparcia finansowego udzieli³y: Grupa Lotos SA, Inowroc³awskie
Kopalnie Soli Solino SA, Investgas SA, Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Su-
rowców Chemicznych CHEMKOP i Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut
Badawczy. W sympozjum uczestniczy³y 142 osoby, reprezentuj¹ce 54 instytucje (urzêdy,
uczelnie, instytuty badawcze) i przedsiêbiorstwa z kraju i z zagranicy (12 instytucji i firm;
Bia³oruœ, Francja, Holandia, Niemcy i Ukraina).

Podczas dwudniowych obrad zosta³o zaprezentowanych 35 referatów (Fig. 2, 3)
i przedstawiono siedem posterów (streszczenia zg³oszonych prezentacji opublikowano w nr 9
„Przegl¹du Geologicznego” z 2009 roku) w ramach szeœciu tematycznych sesji referato-
wych i permanentnej sesji posterowej.

Tematyka sesji by³a nastêpuj¹ca:

1) Kawernowe magazyny paliw i sk³adowiska odpadów w z³o¿ach soli jako element po-
lityki bezpieczeñstwa energetycznego kraju.

2) Geologia i hydrogeologia z³ó¿ soli i ich otoczenia w regionie gdañskim.
3) Budowa i eksploatacja kawernowych magazynów i sk³adowisk w z³o¿ach soli.
4) Modelowanie 3D w geologii i górnictwie solnym.
5) Wp³yw podziemnej eksploatacji z³ó¿ soli na œrodowisko.
6) Zjawiska krasowe i wêglowodory w z³o¿ach solnych.
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Fig. 1. Plakat informacyjny XIV Miêdzynarodowego Sympozjum Solnego

Fig. 1. Announce poster of XIV International Salt Sympozium in Jelitkowo

Fig. 2. Referat na temat budowy geologicznej z³ó¿ soli kamiennej w rejonie Zatoki Puckiej wyg³asza
Grzegorz Czapowski

Fig. 2. Lecture on geology of rock salt deposits at the Puk Bay presented by Grzegorz Czapowski



Materia³y zaprezentowane przez specjalistów z urzêdów pañstwowych, uczelni i insty-
tucji badawczych oraz przedsiêbiorstw dotyczy³y szerokiego spektrum zagadnieñ: od poli-
tyki pañstwa w zakresie kawernowego magazynowania i sk³adowania, geologii i hydrogeo-
logii z³ó¿ soli regionu gdañskiego, budowy i eksploatacji kawernowych magazynów i sk³a-
dowisk oraz jej wp³ywu na œrodowisko, po nowoczesne metody modelowañ 3D w geologii
i górnictwie solnym. Materia³y te ukaza³y obecny stan wiedzy, a tak¿e problemy zwi¹zane
z wyborem lokalizacji, budow¹ i eksploatacj¹ kawernowych magazynów w Polsce oraz ak-
tualne œwiatowe trendy w tej dziedzinie i stosowane najnowsze metody badawcze.

Ze wzglêdu na rozpoczêt¹ budowê Podziemnego Magazynu Gazu (PMG) Kosakowo
(rejon Trójmiasta, okolice Dêbogórza), szczególnie wiele uwagi poœwiêcono mo¿liwym skut-
kom zrzutu solanek ³ugowniczych z budowanego magazynu bezpoœrednio do Zatoki Puckiej.
Zagadnienie to wywo³a³o najbardziej o¿ywion¹ dyskusjê pomiêdzy „solarzami” a zaproszo-
nymi referentami i s³uchaczami z urzêdów i instytucji z regionu opiniuj¹cych tê inwestycjê.

Owocem prowadzonych dyskusji i nades³anych do organizatorów przez uczestników
uwag, opinii i postulatów s¹ poni¿ej przedstawione wnioski posympozjalne. Treœæ ich jest
istotna dla polityki pañstwa w zakresie budowy kawernowych magazynów jako elementu
bezpieczeñstwa energetycznego oraz dla perspektyw rozwoju gospodarczego regionu gdañ-
skiego. Wnioski zosta³y przes³ane patronom i sponsorom Sympozjum oraz zainteresowanym
reprezentantom urzêdów pañstwowych i przedsiêbiorstw, a tak¿e opublikowane w nr 11
„Przegl¹du Geologicznego” z 2009 roku (www.pig.gov.p/prz_geol).

W trakcie trwania Sympozjum zorganizowano wycieczkê na teren budowy PMG Kosa-
kowo ko³o Dêbogórza, gdzie mgr in¿. Kazimierz G¹ska, dyrektor Investgas SA i kierownik
inwestycji, przedstawi³ plany realizacji tego przedsiêwziêcia (Fig. 4) i zademonstrowa³ do-
tychczas pozyskane materia³y rdzeniowe.
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Fig. 3. Uczestnicy Sympozjum podczas sesji referatowej

Fig. 3. Participants of the Symposium during the lecture session



Propozycj¹ alternatywn¹ dla osób zaznajomionych ju¿ wczeœniej z takimi budowami
by³a wycieczka na teren ¯u³aw Wiœlanych w rejonie Sobieszewa, gdzie mo¿na by³o obser-
wowaæ technikê pozyskiwania bursztynu (metod¹ podziemnego ³ugowania wod¹) z p³ytko
zalegaj¹cych aluwiów (Fig. 5) i samodzielnie wyszukiwaæ okruchy „ba³tyckiego z³ota”
wœród wydobytego residuum (Fig. 6).
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Fig. 4. Kierownik budowy PMG Kosakowo, mgr in¿. K. G¹ska (w œrodku), przedstawia w terenie pla-
ny realizacji inwestycji (fot. J. Gumowski)

Fig. 4. Director of the Underground Gas Cavern Storage Kosakowo, K. G¹ska (in center) presents in
field the plans of UGCS construction (phot. J. Gumowski)

Fig. 5. Podziemne ³ugowanie wod¹ aluwiów na ¯u³awach Wiœlanych celem pozyskiwania bursztynu

Fig. 5. Underground water washing of the shallow amber-bearing alluvia in the ¯u³awy Wiœlane area



Dodatkow¹ atrakcjê kulturaln¹ stanowi³a krótka wizyta w katedrze oliwskiej, po³¹czona
ze zwiedzeniem tego wspania³ego zabytku i wys³uchaniem koncertu na s³ynnych zabytko-
wych organach.
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Fig. 6. Separacja z pozyskanego residuum bursztynu w kadzi z solank¹

Fig. 6. Amber separation from obtained residuum in the tank with salt brine

Fig. 7. Prezes PSGS, J. Wachowiak, podczas próby gry na beczce

Fig. 7. President of Polish Salt Mining Association, J. Wachowiak, plays melodies on the regional
barrel instrument



Podczas Sympozjum odby³o siê te¿ walne zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia
Górnictwa Solnego, które zaakceptowa³o sprawozdanie ustêpuj¹cego zarz¹du i wybra³o
nowy zarz¹d stowarzyszenia na kolejn¹ kadencjê (lata 2010–2012). Prezesem PSGS zosta³
dr in¿. Jacek Wachowiak, a wiceprezesem – dr in¿. Andrzej Maciejewski (obaj pe³nili te
funkcje przez dwie poprzednie kadencje). Szczegó³owe sprawozdanie z walnego zgroma-
dzenia zawiera strona internetowa PSGS (www.psgs.pl).

Bogata tematyka Sympozjum, wysoko oceniana zarówno przez uczestników reprez-
entuj¹cych œrodowisko „solarzy”, jak i spoza bran¿y, merytoryczne dyskusje, sprzyjaj¹ca
pogoda i interesuj¹ce wycieczki sprawi³y, ¿e ta naukowa impreza spe³ni³a zaplanowane
cele, a sformu³owane dziêki niej wnioski i propozycje zostan¹ odpowiednio wykorzystane.
Dowodem na dobr¹ atmosferê podczas Sympozjum by³o aktywne zaanga¿owanie uczest-
ników w zabawy i konkursy podczas wieczornych spotkañ z udzia³em zespo³u folklo-
rystycznego (Fig. 7).

WNIOSKI POSYMPOZJALNE

Przedstawione materia³y i prowadzone dyskusje pozwalaj¹ sformu³owaæ nastêpuj¹ce
wnioski istotne dla regionu gdañskiego i polityki pañstwa w zakresie budowy kawernowych
magazynów jako elementu bezpieczeñstwa energetycznego.

– Polityka w zakresie budowy kawernowych magazynów i podziemnych sk³adowisk

• Niezbêdna jest konsekwentna realizacja zapewnienia bezpieczeñstwa energetycz-
nego kraju poprzez budowê wysoko wydajnych magazynów gazu i paliw (zgodnie
z ustaw¹ z dnia 16.02.2007 roku). Budowa kawernowych magazynów, spe³nia-
j¹cych wymogi ustawy, trwa kilka lat. Miejsce na lokalizacjê magazynu typuje siê
na podstawie dobrze rozpoznanych warunków regionalnych. Poniewa¿ rozpoznanie
lokalne typowanych miejsc jest zazwyczaj doœæ s³abe, zachodzi koniecznoœæ pro-
wadzenia przez inwestora badañ uzupe³niaj¹cych w celu uœciœlenia stanu wiedzy
o warunkach geologiczno-górniczych i hydrogeologicznych przed podjêciem de-
cyzji o zagospodarowaniu i rozpoczêciem inwestycji. Takie decyzje winny byæ po-
dejmowane szybko, z uwzglêdnieniem przes³anek ekonomicznych (ocena przysz³ych
potrzeb kraju w stosunku do mo¿liwych dostaw i w³asnej produkcji gazu i ropy).

• Tworzenie prawa i polityka koncesyjna pañstwa w zakresie wykorzystania z³ó¿ soli
powinny uwzglêdniaæ w sposób mo¿liwie skojarzony wszystkie aspekty wykorzysta-
nia z³ó¿ soli (np. wykorzystanie ³ugowniczej solanki przez inne ga³êzie gospodarki).

• Nale¿y zaznaczyæ, ¿e realizacja budowy strategicznych kawernowych magazynów
bêdzie mo¿liwa jedynie w przypadku jednoczesnego zaanga¿owania podmiotów
o du¿ym potencjale finansowym, organizacyjnym, technologicznym i naukowym.

• Konieczne jest przygotowanie – poprzez promocjê kierunków specjalizacji na
uczelniach – kadr górniczych i geologicznych, specjalizuj¹cych siê w problematyce
solnej (ju¿ obecnie s¹ k³opoty z pozyskaniem doœwiadczonej kadry do funkcjo-
nuj¹cych kopalñ).
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– Potencja³ geologiczny regionu gdañskiego

• Wyst¹pienia soli kamiennej w tym regionie, ze wzglêdu na warunki geologiczno-
-hydrogeologiczne (prosta budowa i du¿a jednorodnoœæ pok³adu soli, korzystna
g³êbokoœæ wystêpowania, nik³e zaanga¿owanie tektoniczne i zagro¿enia wodne, ni-
ski stopieñ geotermiczny) stanowi¹ – w œwietle dotychczasowego stanu wiedzy –
dobry obiekt geologiczny dla budowy kawernowych magazynów i podziemnych
sk³adowisk.

• Poza rozpoczêt¹ budow¹ PMG Kosakowo na udokumentowanym z³o¿u soli Me-
chelinki oraz strefami bezpoœrednio przyleg³ymi do tego z³o¿a (np. Dêbogórze)
mo¿liwe jest wskazanie innych lokalizacji, równie korzystnych pod wzglêdem geo-
logicznym. Obecnoœæ du¿ych cia³ solnych w tej okolicy dokumentuj¹ ostatnie wy-
niki badañ sejsmicznych w rejonie Kartuzy – Gdañsk.

• Ze wzglêdów geologicznych, ekologicznych i logistycznych z³o¿e Mechelinki wraz
ze strefami przyleg³ymi mo¿e byæ z powodzeniem wykorzystane do budowy nisko-
pojemnych magazynów operacyjnych, jak realizowany obecnie pionierski w tym
rejonie magazyn PMG Kosakowo.

• Lokalizacja wysokopojemnych magazynów strategicznych ropy i paliw p³ynnych
nad Zatok¹ Puck¹ z ww. wzglêdów jest ma³o prawdopodobna.

• Przed podjêciem dalszych decyzji lokalizacyjnych nale¿y wykonaæ badania i prace
geologiczne i geofizyczne, zw³aszcza w rejonie Pomorza Gdañskiego, wskazuj¹c
obszary o najkorzystniejszych w³aœciwoœciach geologicznych, œrodowiskowych
(mo¿liwoœæ poprowadzenia ekologicznie korzystnego zrzutu solanki) i logistycznych
(ropoci¹gi). Dotyczy to zw³aszcza s³abo dotychczas rozpoznanych terenów po³o¿o-
nych na po³udnie i na zachód od Gdañska. Plany takich badañ istniej¹.

• Nowoczesne metody modelowañ 3D parametrów geologicznych dla wyst¹pieñ soli
w skali regionalnej mog¹ byæ bardzo pomocne w wyborze rejonów do precyzyjnego
rozpoznania geologicznego oraz – w skali lokalnej – przy ocenie mo¿liwoœci posa-
dowienia konkretnych obiektów górniczych.

– Wp³yw dzia³alnoœci górniczej (³ugowania soli) na œrodowisko

Bezpoœredni zrzut solanek ³ugowniczych do œrodowiska stanowi wci¹¿ kluczowy prob-
lem. Brak polskich doœwiadczeñ dotycz¹cych efektów bezpoœredniego zrzutu solanek
³ugowniczych do morza jest podstaw¹ do formu³owania przeciwstawnych opinii i rodzi
wiele kontrowersji. G³ównym przedmiotem dyskusji miêdzy ekologami i „solarzami”
jest zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków ekologicznych tego procesu.

• Realizacja zakrojonych na du¿¹ skalê zadañ dotycz¹cych wykorzystania kawern
solnych napotyka przeszkodê w postaci kluczowego problemu, jakim jest zagospo-
darowanie lub zrzut solanki. Obecne mo¿liwoœci w tym zakresie, zarówno w pasie
nadmorskim, jak i w g³êbi kraju, s¹ bardzo ograniczone. Stworzenie nowych, racjo-
nalnych mo¿liwoœci odprowadzenia solanki (warunek sine qua non) nale¿y oprzeæ
na bezpiecznym pod wzglêdem ekologicznym wykorzystaniu si³ natury, tj. pr¹dów
morskich i przep³ywów rzek.
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• Zdaniem œrodowisk ekologicznych, powo³uj¹cych siê na literaturê œwiatow¹, najistot-
niejszym zagro¿eniem wynikaj¹cym ze zrzutu solanki do stagnuj¹cego zbiornika,
jakim jest pó³zamkniêta Zatoka Pucka, jest mo¿liwoœæ tworzenia siê rozwarstwienia
gêstoœciowego, powstaj¹cego ju¿ przy ró¿nicy gêstoœci rzêdu 0.5 promila. Skutkiem
przyrodniczym powstania gêstszej warstwy s³onej wody przy dnie by³by deficyt tle-
nowy i œmieræ organizmów wielokomórkowych. Przyk³ady takiej sytuacji dotycz¹
jednak zbiorników o innej wielkoœci, g³êbokoœci, sk³adzie chemicznym oraz po³o-
¿onych w innych strefach klimatycznych. Badania modelowe wskazuj¹, ¿e przy za-
stosowaniu opracowanych rozwi¹zañ technicznych dla PMG Kosakowo zrzut
ma³ych iloœci solanki do Zatoki Puckiej powoduje minimalne zagro¿enie tworzenia
siê rozwarstwienia gêstoœciowego.

• Wed³ug opinii hydrologów zrzut do Zatoki Puckiej solanek ³ugowniczych, otrzy-
mywanych z ³ugowania PGM Kosakowo w obecnej niewielkiej iloœci, nie wp³ynie
negatywnie na sk³ad chemiczny wód i na bytuj¹ce w niej organizmy. Mo¿e nawet
odegraæ pozytywn¹ rolê dziêki redukcji pewnych iloœci bakterii coli i paciorkow-
ców typu ka³owego zawartych w œciekach.

• Podczas prowadzenia budowy PMG Kosakowo wiele firm i instytucji naukowych
skupiaj¹cych specjalistów z kraju i z zagranicy wypracowa³o kompromis, który jest
zadowalaj¹cy dla inwestora i œrodowisk ekologicznych, a przede wszystkim jest ko-
rzystny dla œrodowiska naturalnego. Badania œrodowiskowe prowadzone przez Insty-
tut Budownictwa Morskiego PAN w Gdañsku, Instytut Morski w Gdañsku, Gdañ-
ski Instytut Medyczny oraz Instytut Deltares z Holandii pozwoli³y na opracowanie
rozwi¹zañ technicznych spe³niaj¹cych wymagania dotycz¹ce zrzutu solanki do Zatoki
Puckiej sformu³owane przez Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa Pomorskiego Urzêdu
Wojewódzkiego oraz Urzêdu Morskiego.

• Nale¿y równie¿ rozpatrzyæ, pod k¹tem bezpieczeñstwa ekologicznego, alternatywne
warianty zrzutu solanki, w tym proponowany wariant zrzutu solanki do Wis³y,
przed jej ujœciem do Ba³tyku. Nale¿y przeprowadziæ wnikliwe badania oraz symu-
lacje laboratoryjne daj¹ce jednoznaczn¹ odpowiedŸ, czy iloœæ uchodz¹cej Wis³¹ do
morza s³odkiej wody zneutralizowa³aby zrzut solanki, a naturalnie wystêpuj¹ce
pr¹dy i gradient grawitacyjny rozproszy³yby solankê na du¿ej przestrzeni. Takie
kierunki odprowadzenia solanki by³yby bardzo korzystne pod wzglêdem logistycz-
nym i ekonomicznym w przypadku lokalizacji magazynów strategicznych blisko
Zatoki Gdañskiej i Wis³y. W przypadku ³ugowania kawern w rejonie Zatoki Puc-
kiej prowadzenie d³ugiego ruroci¹gu odprowadzaj¹cego solankê do Zatoki Gdañs-
kiej napotyka wiele trudnoœci wskazywanych m.in. przez przedstawiciela Urzêdu
Morskiego w Gdañsku.

• Potencjalni inwestorzy powinni podj¹æ wspólne dzia³ania w celu uzyskania mo¿li-
woœci zrzutu do morza solanki nasyconej w iloœci 1000–2000 m3/godz. Mo¿na bê-
dzie wtedy mówiæ o realnoœci planów w zakresie budowy kawern magazynowych
i sk³adowiskowych w rejonie gdañskim.
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• W wyniku dyskusji sformu³owano zgodny wniosek, ¿e w przypadku budowy wy-
sokopojemnych magazynów strategicznych paliw w z³o¿ach soli w rejonie Zatoki
Gdañskiej konieczne jest wnikliwe przeanalizowanie i uargumentowanie lokalizacji
miejsca zrzutu solanki, bezpiecznego dla obszarów chronionych o du¿ej wartoœci
biologicznej (obszar Natura 2000). Niekontrowersyjn¹ i uznan¹ za najbardziej ko-
rzystn¹ ekologicznie form¹ zrzutu solanek ³ugowniczych by³oby ich odprowadzanie
w otwarte, g³êbsze strefy Ba³tyku oraz Zatoki Gdañskiej.

Summary

XIV International Salt Symposium Quo Vadis Sal, held in 8–9 October 2009 in
Jelitkowo at Gdañsk (Fig. 1), was organized by the Polish Salt Mining Association in coop-
eration with the Polish Geological Institute-National Research Institute. Symposium, dedi-
cated to the basic problem: “Energy safety of Poland: Fuels/gas storage and safe waste dis-
posal in rock salt deposits (perspectives from the Gdañsk region)”, was under the auspices
of Deputy Prime Minister, Minister of Economy Waldemar Pawlak and Under-Secretary of
State, Chief National Geologist, dr Henryk Jacek Jezierski. The main sponsor and the
leader of the Symposium became the Polish Oil and Gas Company and valid financial sup-
port was provided by Lotos Group SA, Inowroc³aw Salt Mines Solino SA, Investgas SA,
Research and Development Center for Mining of Chemical Raw Materials Ltd. CHEMKOP
and the Polish Geological Institute-National Research Institute. 142 participants from 54 in-
stitutions and investments from Belarus, France, Holland, Germany, Poland and Ukraine
presented 35 lectures during 6 theme lecture sessions (Figs 2, 3) and 7 posters. Abstracts of
presentations and scientific papers were published in the “Geological Review”, vol. 9/2009
(www.pig.gov.p/prz_geol). Presented materials referred to the wide spectrum of current
problems, from the national policy of underground safe storage and depository in rock
salts, solution and exploitation of salt caverns and their environmental impact up to geology
of salt deposits in the Gdañsk region as potential salt cavern localities and 3D modeling
techniques in salt geology and mining. Symposium sessions were interrupted by the field
excursions to the future location of Underground Gas Cavern Storage Kosakowo (Fig. 4)
and to the local excavation in the ¯u³awy Wiœlane area where amber was obtained by water
washing from shallow alluvia (Figs 5, 6). Tourist attraction was the visit to the old
cathedral and the park in Oliwa (Fig. 7) with a concert on famous old organs there as well
as the evening fiestas with regional music bands and dances.
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