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JSW jest największym europejskim 
producentem, wpisanego przez UE na listę 
surowców krytycznych, węgla koksowego, 
niezbędnego do wytopu stali, a tym 
samym produkcji materiału kluczowego dla 
większości gałęzi europejskiego przemysłu.  
Jednocześnie jest grupą kapitałową 
przechodzącą transformację, w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej, angażującą 
się w projekty badawcze, których celem 
jest oferowanie innowacyjnych produktów 
technologii przyszłości. Należałoby 
tu wymienić technologie wodorowe, 
pozwalające na uniknięcie niskiej emisji w 
transporcie, nanorurki i kompozyty węglowe, 

dzięki którym konstrukcje mogą być lżejsze 
i wytrzymalsze (np. motoryzacja, lotnictwo), 
czy absorbenty węglowe, wykorzystywane 
w ochronie środowiska, czy wreszcie koks 
igłowy, wykorzystywany do produkcji anod 
baterii zasilających pojazdy elektryczne. 
Jako duża grupa przemysłowa świadoma 
jest swojego wpływu na otoczenie, w tym 
wpływu na otoczenie przyrodnicze, włączając 
w to znaczący ślad węglowy. Spółka chce 
być aktywnym uczestnikiem transformacji ku 
gospodarce neutralnej klimatycznie zgodnie 
z założeniami Zielonego Ładu i europejskim 
rygorem prawnym. 
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Jednocześnie już od lat 
aktywnie dąży do ograniczenia 
emisji metanu, wykorzystując 
go gospodarczo, podobnie 
jak szereg innych produktów 
ubocznych działalności 
wydobywczej i koksowniczej (np.
gaz koksowniczy). Prowadzi też 
na niespotykaną skalę odsalanie 
wód kopalnianych, w efekcie 
czego uzyskuje czystą sól i w 
mniejszym stopniu obciąża 
rzeki. Rekultywuje i rewitalizuje 
tereny pogórnicze.  Aktywnie 

uczestniczy też w życiu lokalnych 
społeczności na terenach, na 
których prowadzi dzielność. 
Obok działalności Fundacji JSW, 
prowadzi też szereg własnych 
projektów, adresowanych do 
gmin, w tym do dzieci (JSW 
Dzieciom, Kopalnia Wiedzy JSW). 
Szczególną troską otacza lokalne 
domy dziecka. Wspiera również 
szkolnictwo, ze szczególnym 
uwzględnieniem klas o profilach 
związanych z górnictwem.



Kopalnia Wiedzy JSW to wyjątkowy 
projekt skierowany do dzieci 
i młodzieży realizowany z ich 
udziałem. To kreatywne pomysły, 
społeczne inicjatywy i działania na 
rzecz poprawy otaczającego nas 
świata, które angażują całą rodzinę.

O KOPALNI 
WIEDZY

podnoszenie 
świadomości
i zmiana nawyków 
w zakresie ekologii, 
ochrony środowiska, 
zdrowego stylu życia

wyrównywanie 
szans
oraz angażowanie 
młodzieży w projekty, 
które rozwijać będą 
ich talenty oraz 
przeciwdziałać 
zjawiskom społecznie 
niepożądanym

edukacja
dzieci i młodzieży

propagowanie
nauk ścisłych i 
przyrodniczych



Partnerzy

KS Jastrzębski 
Węgiel

GKS 1962
Jastrzębie

JKH GKS 
Jastrzębie

Liczymy na to, że 

stworzona przez nas 

platforma połączy 

przyjemne z pożytecznym, 

dostarczając ciekawe 

materiały edukacyjne, 

które uzupełnią szkolną 

wiedzę w atrakcyjny 

sposób.























































































































































































































ZEROEMISYJNE POJAZDY   
NAPĘDZANE WODOREM 

Wodór jest najczęściej występującym  
w Układzie Słonecznym, a zarazem 
najprostszym pierwiastkiem – składa się  
z jednego protonu (cząsteczka z ładunkiem 
dodatnim) i jednego elektronu (cząsteczka 
naładowana ujemnie). Na Ziemi wodór 
możemy spotkać w formie gazu oraz 
pierwiastku, który współtworzy inne związki, 
np. wodę, ropę naftową czy metan.  
Jest najlżejszym znanym pierwiastkiem 
(14 razy lżejszym od powietrza), do tego 
bezbarwnym, bezwonnym i nietoksycznym. 

1   [b.a.], Powietrze atmosferyczne, https://zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/chemia/a_e_chemia/9_ochrona_srodowiska/02_01_00.htm 
 (dostęp: 7.10.2020 r.); zawartość wodoru w powietrzu to 0,5 ppm (parts per milion).

Warto zapamiętać

Dlaczego wodór tak się nazywa? 

Wodór nie jest źródłem energii,  
tylko jej nośnikiem.

Łacińska nazwa tego pierwiastka  
to hydrogenium, czyli dosłownie „tworzący 
wodę”. Stąd też w wielu językach, nie tylko 
polskim, w nazwie pierwiastka „widzimy”  

i „słyszymy” wodę, np. w hydrogen  
(po angielsku), Wasserstoff (po niemiecku) 

czy vodík (po czesku).

Wodór występuje też  
w otaczającym nas 
powietrzu, ale jest  
go w nim bardzo mało. 
W 2 milionach różnych 
cząsteczek wchodzących  
w skład powietrza 
znajdziemy zaledwie  
jedną cząsteczkę wodoru1.
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Zapraszamy szkoły 
podstawowe z 
województwa śląskiego 
do uczestnictwa z Lidze 
Kopalni Wiedzy JSW! 
Do wygrania są cenne 
nagrody, które pozwolą 
Wam opracowywać 
samodzielnie fascynujące 
lekcje! Od kilku miesięcy 
publikujemy na naszym 
portalu materiały 
z ciekawostkami 
dotyczącymi chemii, 
techniki, fizyki i biologii 
powiązane z działalnością 
Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Bardzo zależy 
nam na tym, aby były one 
wykorzystywane przez 
nauczycieli, uczniów i 
rodziców.

LIGA KOPALNI 
WIEDZY JSW

Rok szkolny rozpoczynamy w trudnych 
warunkach. Mimo przeciwności, 
chcielibyśmy zaprosić szkoły podstawowe 
w regionie do dwuetapowego konkursu – 
zabawy. 

7-11
lat

12-14
lat

Pod przewodnictwem 
Waszych nauczycieli, 
podzielcie się na zespoły 
w dwóch kategoriach 
wiekowych:



I etap

W pierwszym etapie prosimy Was 
o przygotowanie filmu, który w 
przystępny sposób przekaże treść 
jednego, wybranego materiału 
edukacyjnych dostępnego na www.
nowakopalniawiedzy.pl

12 zespołów (6 z kategorii wiekowej 7-11 
lat i 6 z kategorii 12-14 lat) zaprosimy 
do turnieju online! W drugim etapie 
rozgrywek Ligi zespoły będą odpowiadały 
na pytania pokrywające się z zawartością 
wspomnianych już materiałów 
edukacyjnych.

II etap

Nagrody



www.jsw.pl
nowakopalniawiedzy.pl
www.facebook.com/KopalniaWiedzyJSW

Nowa Kopalnia Wiedzy jest projektem realizowanym 
przez Zespół Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Al. Jana Pawła II 4, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
www.nowakopalniawiedzy.pl


