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Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii
Miros³aw Rutkowski1
Po d³ugiej nieobecnoœci wêgiel znów
gwiazd¹ rynku! – tak mo¿na streœciæ nastrój komentarzy, jakie seryjnie ukazywa³y siê w prasie na prze³omie sierpnia
i wrzeœnia 2016 r.
Entuzjazm dziennikarzy ³atwo zrozumieæ, jeœli spojrzymy na wykresy cen czarnego z³ota we wskaŸnikowych portach
ARA (Amsterdam–Rotterdam–Antwerpia) i RB (Richards Bay – RPA). Po piêciu latach spadku
z poziomu 130 EUR za tonê do rekordowo niskich 45 EUR
na pocz¹tku tego roku, w lipcu cena skoczy³a do 60 EUR za
tonê. Mimo wahañ trend zwy¿kowy utrzymuje siê. Wla³o
to nieco otuchy w serca polskich inwestorów i górników.
Wymagaj¹cy du¿ej zrêcznoœci rz¹dowy manewr gospodarczy, który polega na przywróceniu rentownoœci polskim
kopalniom bez wywo³ania fali protestów spo³ecznych, zdaje
siê mieæ wiêksze szanse powodzenia, ni¿ mo¿na by³o przypuszczaæ jeszcze dwa–trzy miesi¹ce temu. Najgorzej rokuj¹ce zak³ady – Anna, Centrum, Makoszowy, Jas-Mos,
Krupiñski – uda³o siê przekazaæ do Spó³ki Restrukturyzaji
Kopalñ, zajmuj¹cej siê de facto ich likwidacj¹.
– Czy zmniejszenie krajowego wydobycia o ok. 15%
uratuje resztê balansuj¹cych na granicy rentownoœci zak³adów? – pyta³ Rafa³ Zasuñ na portalu biznesalert.pl.
Bez szklanej kuli nie da siê odpowiedzieæ na to pytanie.
Pewne jest, ¿e z powodu pogarszaj¹cych siê warunków
wydobycia transformacja regionu œl¹skiego jest konieczna.
Oby odby³a siê na wzór Zag³êbia Ruhry, a nie Dolnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego.
Przemiany, chocia¿ mo¿e nie w takiej skali jak na
Œl¹sku, s¹ niezbêdne równie¿ w drugim filarze polskiej
energetyki – górnictwie wêgla brunatnego. „Era wêgla brunatnego dobiega koñca” – taki tytu³ nosi tekst Karoliny
Bacy-Pogorzelskiej, który ukaza³ 31 sierpnia w Dzienniku
Gazecie Prawnej.
– Bez miliardowych inwestycji energetyka oparta na
tym surowcu (odpowiada ona za produkcjê jednej trzecieñ
pr¹du) definitywnie siê skoñczy – napisa³a publicystka.
W tekœcie szczegó³owo przedstawi³a sytuacjê i perspektywy
zespo³ów energetycznych dwóch najwiêkszych operatorów – PGE i ZE PAK. Jak siê okazuje polskie zasoby najtañszego noœnika energii, teoretycznie wystarczaj¹ce na
kilkaset lat, przy obecnym poziomie wydobycia za nieca³e
30 lat mog¹ staæ siê tylko ciekawostk¹ geologiczn¹, jeœli
nie znajdziemy sposobu na uruchomienie nowych odkrywek. Barier¹ s¹ nie tylko koszty, ale równie¿ opór spo³eczny oraz polityka UE, która uwa¿a wêgiel brunatny za
najbardziej szkodliwe paliwo kopalne. Mo¿e warto skorzystaæ z doœwiadczeñ najwiêkszego producenta energii elektrycznej z wêgla brunatnego w Europie? S¹siedzi zza Odry

spokojnie wydobywaj¹ 44,5 mln t „brudnego” surowca
rocznie, prawie trzy razy tyle co Polska, i nie narzekaj¹ na
brak akceptacji spo³ecznej czy opór instytucji unijnych.
Jak oni to robi¹?
Jak zwykle w prasie z prze³omu sierpnia i wrzeœnia
obok wa¿kich tematów surowcowych pojawi³o siê nieco
materia³ów dotycz¹cych innych dzia³ów geologii. Nasz¹
uwagê zwróci³ tekst opublikowany w miesiêczniku Œl¹sk
„Okno na prehistoriê”. Jest to relacja z wycieczki do Krasiejowa, któr¹ autorka – Marta Sztuka – odby³a w towarzystwie dr. Andrzeja Boczarowskiego z Uniwersytetu
Œl¹skiego. Obok opisów atrakcji Parku Nauki i Rozrywki,
omówiono w nim równie¿ inne wczeœniejsze obiekty tego
typu – Ba³tów i Solec Kujawski. B³êdów merytorycznych
w artykule jest niewiele. Do ciekawszych nale¿y opis trappów syberyjskich, które zdaniem autorki wyla³y siê z kaldery wielkiego wulkanu sto¿kowego. Odnotowaæ nale¿y
tak¿e, ¿e wspomniany w tekœcie Gerard Gierliñski z PIG-PIB
sta³ siê „naukowcem amerykañskim polskiego pochodzenia”. Jednak trzeba przyznaæ, ¿e artyku³ jest ciekawy i mo¿e
zachêciæ do odwiedzenia najwiêkszego polskiego dinoparku, który w odró¿nieniu od licznych filmów i wystaw objazdowych pokazuje prawdziw¹, a nie baœniow¹ historiê Ziemi.
APENINY ZNÓW SIÊ TRZÊS¥
Powiadaj¹, ¿e piorun nie uderza dwa razy w to samo
miejsce. W przypadku trzêsieñ ziemi ta zasada jest bezu¿yteczna. W kwietniu 2009 r. trzêsienie ziemi o magnitudzie
6,3 zniszczy³o miasto L’Aquilla w œrodkowej czêœci Apeninów. Szeœæ lat póŸniej, 24 sierpnia 2016 r., seria wstrz¹sów o podobnej sile zrujnowa³a miasto Amatrice po³o¿one
50 km na pó³noc od L’Aquilli. Liczba ofiar by³a podobna w
obu przypadkach – ok. trzysta osób. Znaczna czêœæ zabudowy tych miast leg³a w gruzach.
Media, zw³aszcza w Europie, zareagowa³y natychmiast,
mimo ¿e incydent nie nale¿a³ do najwiêkszych ani najbardziej tragicznych spoœród tych, które wydarzy³y siê ostatnio na œwiecie. Zrozumia³y jest jednak szok po gwa³townym ataku si³ przyrody w centrum regionu odwiedzanego
przez setki tysi¹ce turystów. W Amatrice mia³ siê w³aœnie
rozpocz¹æ festiwal kulinarny, przyjechali goœcie z ca³ego
œwiata. Przeciêtni turyœci rzadko pamiêtaj¹, ¿e W³ochy,
Grecja, Chorwacja, a zw³aszcza Turcja to strefa sejsmiczna. Transformacja szwów kontynentalnych Afryki i Eurazji generuje silne naprê¿enia tektoniczne. Roz³adowuj¹ siê
one nierównomiernie w poszczególnych czêœciach strefy.
W niektórych rejonach sejsmicznoœæ jest stale wysoka,
w innych naprê¿enia blokowane przez dziesi¹tki, a nawet
setki lat, wyzwalaj¹ siê w pojedynczych, bardzo silnych
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epizodach. Nie ma jednak bezpiecznego miejsca w ca³ym
basenie Morza Œródziemnego.
Doskonale wiedz¹ o tym s³u¿by ratunkowe, które
wspieraj¹ sejsmolodzy i geolodzy. W krajach zagro¿onych
du¿¹ aktywnoœci¹ sejsmiczn¹, zw³aszcza w Japonii i zachodniej czêœci USA, s³u¿by geologiczne od lat prowadz¹
kampanie uœwiadamiaj¹ce. Ju¿ w szko³ach podstawowych
uczy siê dzieci postêpowania w razie wyst¹pienia wstrz¹sów – ukrycia siê pod sto³ami, we framugach drzwi i okien,
zachowania spokoju, nas³uchiwania poleceñ s³u¿b ratunkowych. W Europie jest nieco inaczej – stawia siê na
sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowej, a edukacja jest
pomijana. Trudno powiedzieæ dlaczego, byæ mo¿e w trosce
o samopoczucie mieszkañców zagro¿onych rejonów,
a tak¿e… turystów.
Doœwiadczenia krajów powa¿nie podchodz¹cych do
bezpieczeñstwa swych obywateli s¹ imponuj¹ce. W Japonii na kilka sekund przed wyst¹pieniem wstrz¹sów, w fazie
gdy s¹ one jeszcze niewyczuwalne dla cz³owieka, ale mo¿liwe do detekcji przez urz¹dzenia pomiarowe, stacje sejsmiczne wysy³aj¹ sygna³ alarmowy. Jego przeraŸliwy dŸwiêk
przerywa wszystkie audycje radiowe i telewizyjne, rozlega
siê te¿ z telefonów komórkowych. Kilka sekund to niewiele, ale czasem wystarczy, by schroniæ siê w solidniejszych
czêœciach budynków, czy uskoczyæ od szklanych œcian.
W Stanach Zjednoczonych s³u¿ba geologiczna doskonali
sw¹ witrynê poœwiêcon¹ trzêsieniom ziemi. Ostatnia jej
wersja, uruchomiona tu¿ przed wstrz¹sami w Amatrice,
naprawdê robi wra¿enie. Natychmiast po wyst¹pieniu wstrz¹sów w dowolnym regionie œwiata jest wyœwietlany folder
z³o¿ony z kilku bloków tematycznych. Najbardziej istotna
jest mapa propagacji wstrz¹sów, generowana automatycznie na podstawie porównania danych o lokalnej budowie
geologicznej z danymi sejsmologicznymi. Informacje s¹
bardzo czytelne, skrótowe – widaæ, ¿e autorzy myœleli
o pracy z ich produktem w warunkach kryzysowych. Jednym rzutem oka mo¿na odczytaæ informacje o rejonach
najbardziej zagro¿onych, odczuwanej intensywnoœci wstrz¹sów i przyspieszeniach poziomych, a póŸniej zaznajomiæ
siê z naukowymi danymi o orientacji elipsoidy naprê¿eñ
i magnitudzie. Jest te¿ informacja dla ubezpieczycieli
i s³u¿b medycznych – prognozowana iloœæ poszkodowanych oraz wysokoœæ strat materialnych. W miarê up³ywu
czasu infografiki s¹ modyfikowane przez specjalistów, ale
pierwsza ich partia jest generowana w re¿imie ca³kowicie
automatycznym. Dla zainteresowanych adres strony:
http://earthquake.usgs.gov.
KRAJOBRAZ PO £UPKACH
Amerykañska Energy Information Administration,
sk¹din¹d wielce zas³u¿ona dla promocji polskich zasobów
gazu z ³upków (czytelnicy zapewne pamiêtaj¹ 5 bln m3),
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opublikowa³a pod koniec sierpnia raport o stanie poszukiwañ i wydobycia na œwiecie. Materia³ zosta³ przedrukowany przez wiêkszoœæ mediów, polskich nie wy³¹czaj¹c.
Z przytoczonych danych wynika, ¿e w 2015 r. w Stanach
Zjednoczonych gaz z ³upków stanowi³ 50% ca³ego wydobycia b³êkitnego paliwa. Agencja szacuje, ¿e w 2040 r.
udzia³ ten wzroœnie do 75%. Tendencjê wzrostow¹ EIA
przypisuje ca³emu œwiatu – USA, Kanada, Chiny, Argentyna, Meksyk i Algeria maj¹ nale¿eæ do najwiêkszych producentów. Niestety Polski nie ma w tym gronie.
Zamiast pisania ekspresyjnych artyku³ów o rodz¹cej
siê potêdze, naszym dziennikarzom pozosta³o produkowanie smêtnych materia³ów o skutkach gazowej gor¹czki
w gminach. Dwa teksty o podobnej konstrukcji ukaza³y
siê 7 wrzeœnia w Dzienniku Ba³tyckim i Kurierze Lubelskim (oba tytu³y nale¿¹ do grupy Polska Press). Autorzy
opisuj¹ krajobraz po ³upkach na Pomorzu i LubelszczyŸnie. Niewiele tego – kilka kilometrów wyremontowanych dróg, nowy sprzêt dla remizy stra¿ackiej, skromny
wp³yw do kas gminnych za u¿ytkowanie nieruchomoœci.
Ponadto zawiedzione nadzieje, ale te¿ przekonanie, ¿e nie
wszystko stracone.
I s³usznie – powiada Pawe³ Poprawa, którego wypowiedŸ jest do³¹czona do obu tekstów. Jak zaznacza ekspert,
cykle koniunkturalne trwaj¹ zwykle 5–10 lat, zatem kiedy
tylko ceny ropy naftowej wróc¹ do starych poziomów (oby
nie w okolicê 150 USD za bary³kê…), to sentyment inwestorów ma szansê na rewitalizacjê. Obecnie nie ma ¿adnej
nadziei na wznowienie poszukiwañ, wêglowodory s¹ zbyt
tanie.
Pytany o zasz³oœci historyczne Poprawa mówi o „nieprawdziwych i naiwnych wizjach”. Przyznaje jednak, ¿e
Polska mog³aby produkowaæ 5 mld m3 gazu z ³upków rocznie, co w po³¹czeniu z wydobyciem gazu konwencjonalnego oraz importem LNG przez instalacjê w Œwinoujœciu
pozwoli³oby na ca³kowite uniezale¿nienie siê od Gazpromu. Specjalista uwa¿a zreszt¹, ¿e nie nale¿y naciskaæ na
bezwzglêdn¹ rezygnacjê z rosyjskich dostaw – wystarczy
posiadaæ mo¿liwoœæ uniezale¿nienia, by wynegocjowaæ
uczciwe ceny. Jak wiadomo, rz¹d ma nieco bardziej
ambitne plany. Po zwiêkszeniu mocy przerobowej gazoportu w Œwinoujœciu do 7,5 mld m3 rocznie, wybudowaniu
gazoci¹gu Baltic Pipe o przepustowoœci 10 mld m3 oraz
utrzymaniu krajowego wydobycia na poziomie 5 mld m3
Polska mo¿e op³ywaæ gazem, co pozwoli na przekszta³cenie kraju w hub gazowy poœrednicz¹cy w dystrybucji
surowca na kierunku Pó³noc–Po³udnie.
Która wizja jest bli¿sza prawdy? Czas poka¿e, ale warto pomyœleæ, ¿eby wymuszon¹ przerwê w rewolucji gazowej wykorzystaæ na poszukiwanie nowej technologii, która
zmusi oporne polskie ³upki do wiêkszej produkcji. Jak wiadomo bowiem od dawna, z pustego nawet Salomon nie
naleje.

