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Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii – czerwiec 2012
Miros³aw Rutkowski1
Gor¹cy oddech lata w czerwcu by³
ju¿ wyraŸnie odczuwalny, atmosfera coraz
bardziej przypomina³a wakacyjn¹. W przypadku mediów okreœla siê to mianem
sezonu ogórkowego – g³ówni redaktorzy
na urlopach, dy¿uruj¹ sta¿yœci, pracowicie
zape³niaj¹cy ³amy historiami o wê¿ach
morskich i tsunami na Ba³tyku. Jeœli dodaæ
do tego festiwal pi³karski Euro 2012,
absorbuj¹cy uwagê dziennikarzy przez wiêksz¹ czêœæ
miesi¹ca, to ³atwo wyjaœniæ, dlaczego ze znalezieniem
informacji dotycz¹cych geologii tym razem by³ k³opot.
Mo¿e niezbyt du¿y, bo gaz ³upkowy jak zwykle nie zawiód³,
ale w porównaniu z pozosta³¹ czêœci¹ roku widaæ by³o
wyraŸnie zmniejszone zainteresowanie naukami o Ziemi.
Dwa wydarzenia z sektora „geo” przyci¹gnê³y uwagê
prawie wszystkich œrodków masowego przekazu: decyzja
koncernu ExxonMobil o zakoñczeniu poszukiwañ w Polsce
oraz negocjacje w sprawie powo³ania konsorcjum rodzimych firm, gotowych wy³o¿yæ znaczne œrodki na poszukiwania gazu w ³upkach. Do tego zestawu mo¿na by do³o¿yæ
jeszcze trzeci news – zapowiedŸ og³oszenia przez Ministerstwo Œrodowiska za³o¿eñ nowej polityki podatkowej
w dziedzinie eksploatacji wêglowodorów – gdyby nie to,
¿e na zapowiedzi siê skoñczy³o. Jak przekaza³a prasie
14 czerwca rzeczniczka ministerstwa Magda Sikorska: „projekt jest ju¿ gotowy, ale resort potrzebuje jeszcze trochê
czasu na przeprowadzenie niezbêdnych uzgodnieñ”.
Promocja geoturystyki z powodów oczywistych najbardziej efektywna jest latem. Okazjê wykorzystali organizatorzy pikników geologicznych, które ju¿ na sta³e wesz³y
do kalendarza imprez rozrywkowych. 1 czerwca serwis
PAP Nauka w Polsce donosi³ o VI Œwiêtokrzyskim Pikniku
Jurajskim w Ba³towie, wprawnie przeprowadzonym przez
organizacje wspomagaj¹ce tamtejszy jurapark – m.in.
Oddzia³ Œwiêtokrzyski PIG-PIB.
O IV Pikniku Jurajskim w Olsztynie, zorganizowanym
po raz pierwszy przez Pañstwowy Instytut Geologiczny
i miejscowy urz¹d gminy, pisa³a kilkakrotnie Gazeta Wyborcza Czêstochowa. Informacje ukaza³y siê te¿ na portalach
internetowych i w miejscowych wydaniach dzienników telewizyjnych. Zasadnicza czêœæ imprezy odby³a siê w weekend
23 i 24 czerwca na b³oniach pod zamkiem w Olsztynie
i mia³a wypróbowany od dawna scenariusz: wystêpy artystów, gry i zabawy dla dzieci (w tym poszukiwanie skamienia³oœci w g³azach przywiezionych przed laty z Morawicy),
kiermasz mineralogiczno-pami¹tkarski i prezentacje na
stoiskach przygotowanych przez PIG-PIB i jego muzeum
geologiczne, Wydzia³ Geologiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Zespó³ Parków Krajobrazowych Województwa
Œl¹skiego oraz kilka innych organizacji. Dla bardziej zdeterminowanych mi³oœników wiedzy Oddzia³ Górnoœl¹ski PIG-

-PIB i Muzeum Geologiczne PIG-PIB przygotowa³y Letni¹
Szko³ê Geologii – tygodniowy cykl wyk³adów popularno-naukowych m.in. o jaskiniach, dziejach ¿ycia na Ziemi
oraz... kartografii geologicznej w systemie GIS.
Mniej nag³oœniony medialnie by³ trzeci piknik geologiczny, który odby³ siê 17 czerwca podczas festynu gminy
Sitkówka-Nowiny. W jego organizacji równie¿ wziêli
udzia³ pracownicy PIG-PIB z Kielc. Ponadto aktywni byli
pasjonaci z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie,
z Geoparku Kielce oraz liczni dzia³acze samorz¹dowi.
O pikniku (w samych superlatywach) pisa³y lokalne portale
internetowe.
Szkoda, ¿e tak ma³o odbywa siê imprez tego typu, bo formu³a „pikniku geologicznego” wydaje siê noœna i mog³aby
stanowiæ magnes dla nudz¹cych siê turystów w wielu miejscowoœciach kraju.
DECYZJA Z PODTEKSTEM?
Sensacyjny komunikat o wycofaniu siê koncernu ExxonMobil z dalszych poszukiwañ gazu ³upkowego w Polsce
dotar³ do agencji prasowych w sobotê 16 czerwca. „W dwóch
odwiertach – jeden z nich znajdowa³ siê pod Lublinem,
drugi na Podlasiu – nie zaobserwowaliœmy sta³ego, komercyjnego poziomu przep³ywu wêglowodorów” – pisze
w oœwiadczeniu dla prasy Adam Kopyœæ, doradca ExxonMobil Exploration and Production Poland ds. relacji zewnêtrznych, uzasadniaj¹c decyzjê o przerwaniu prac geologicznych na wszystkich szeœciu posiadanych przez firmê
koncesjach.
Wiadomoœæ lotem b³yskawicy obieg³a wszystkie portale
internetowe, stacje telewizyjne i gazety. Nie tylko w Polsce
odbi³a siê g³oœnym echem. Jak pisa³ Andrzej Kublik
20 czerwca w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej
Wyborcza.biz: „Ca³y œwiat mówi o rezygnacji Exxona
z polskich ³upków”.
T³o postanowienia natychmiast wzbudzi³o kontrowersje.
Wiêkszoœæ publicystów nie dowierza³a, ¿e chodzi wy³¹cznie o wzglêdy geologiczno-ekonomiczne. Przypominali,
¿e w kwietniu Exxon zawar³ sojusz strategiczny z najwiêkszym rosyjskim koncernem naftowym Rosnieft. Amerykanie w zamian za udostêpnienie im obszarów rosyjskiej
Arktyki i Syberii mieli oddaæ Rosjanom udzia³y w spó³kach zajmuj¹cych siê eksploatacj¹ gazu ³upkowego w USA
i w Kanadzie oraz operuj¹cych na klasycznych z³o¿ach
w Zatoce Meksykañskiej. Zbieg okolicznoœci by³ zbyt
kusz¹cy, by dziennikarze nie zaczêli budowaæ koncepcji
o uwarunkowaniach politycznych postanowienia amerykañskiego giganta. Pojawi³o siê nawet okreœlenie „druga Ja³ta”.
Oliwy do ognia dola³ premier Waldemar Pawlak, który
w komentarzu dla agencji IAR 18 czerwca powiedzia³,
¿e przyjmuje decyzjê ze zrozumieniem, jednak, jak wyja-
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œni³ dalej, wobec zaanga¿owania Exxona w du¿e przedsiêwziêcia w Rosji „by³oby dziwne, gdyby robi³ taki szpagat
i tutaj jeszcze æwiczy³ gaz ³upkowy”.
Zarzuty o politycznych motywach rezygnacji z poszukiwañ odpiera³ ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce
Lee A. Feinstein, który 19 czerwca powiedzia³ agencji
PAP: „To czysto biznesowa decyzja jednej z firm”.
W miarê up³ywu czasu pojawia³o siê jednak coraz wiêcej
opinii, ¿e krok Exxona nie by³ zaplanowany w Moskwie.
Marek Rabij w artykule „Zamiast Kataru dostaniemy
kataru” opublikowanym 23 czerwca w Newsweeku w¹tpi,
by by³a to decyzja polityczna. Jako argument przytacza
wypowiedŸ by³ego wiceprezesa Orlenu Janusza Wiœniewskiego: „Szefowie Exxona nie podchodz¹ do polskich ³upków z takim nabo¿eñstwem jak polscy politycy. Amerykanie zwykle poœwiêcaj¹ nie wiêcej ni¿ rok na szacowanie
op³acalnoœci nowych projektów. Jeœli w tym czasie siê to
nie uda, przechodz¹ do nastêpnych, ¿eby nie mroziæ niepotrzebnie kapita³u”.
Podobnie uwa¿a publicystka Teresa Wójcik. W artykule „Wci¹¿ atrakcyjne polskie ³upki” opublikowanym
w Gazecie Polskiej 27 czerwca przytacza szereg opinii
dezawuuj¹cych tezê spiskow¹. Jest wœród nich wypowiedŸ
Paw³a Poprawy: „Wielkie koncerny czêsto rezygnuj¹ z testowych odwiertów, pozostawiaj¹c tê pracê ma³ym firmom.
A gdy te znajd¹ interesuj¹ce z³o¿e, giganci wracaj¹ by im
»pomóc« w eksploatacji”.
Pozostaje wzi¹æ te wyjaœnienia za dobr¹ monetê,
bo dalsze poszukiwanie politycznego pod³o¿a rozwi¹zania
wybranego przez najwiêkszy amerykañski koncern paliwowy jest ca³kowicie bezproduktywne. Nawet jeœli by³o
drugie dno, to nigdy siê o tym nie dowiemy.
W WÊGLU TE¯ MAMY GAZ
Jak podaje ostatni „Bilans zasobów z³ó¿ kopalin
w Polsce” (gratulacje za nadzwyczaj szybk¹ publikacjê),
w 2011 roku wydobyto 244,8 mln m3 metanu pok³adów
wêgla (MPW). To g³ównie efekt dzia³alnoœci kilkunastu
stacji odmetanowania kopalñ w Górnoœl¹skim Zag³êbiu
Wêglowym. Niestety, tylko 60% ujêtego gazu jest wykorzystywane gospodarczo – na ogó³ do produkcji energii
elektrycznej na potrzeby zak³adów górniczych. Niewiele,
w porównaniu do ca³kowitej iloœci metanu wprowadzanego do atmosfery wraz z powietrzem wentylacyjnym,
ocenianej w „Bilansie...” na 489,5 mln m3. Niepokoi nie
tylko ogromne marnotrawstwo energii, ale równie¿ niepotrzebne zwiêkszanie efektu cieplarnianego, zwa¿ywszy ¿e
metan jest oko³o 20 razy bardziej skuteczny w zatrzymywaniu ciep³a od dwutlenku wêgla.
To musi siê zmieniæ, uwa¿a g³ówny geolog kraju, minister Piotr WoŸniak. W wywiadzie dla portalu internetowego
Trybuny Górniczej Nettg.pl opublikowanym 14 czerwca
pod tytu³em „Metan – nowe spojrzenie” mówi, ¿e „potrzebne
jest, a nawet konieczne, wiêksze wsparcie pañstwa, a tak¿e
Unii Europejskiej w efektywnym ujmowaniu i zagospodarowaniu tego gazu. Chodzi przede wszystkim o zwiêkszenie nak³adów finansowych m.in. dla œrodowisk naukowych,
przedsiêbiorców, a w dalszej kolejnoœci konkretnych inwestycji zwi¹zanych z wychwytem metanu”.
Jako przyk³ad dzia³añ na rzecz zwiêkszenia efektywnoœci
wykorzystania MPW minister wskaza³ badania naukowe,
w tym najnowszy projekt zainicjowany w Ministerstwie
Œrodowiska, którego wdra¿aniem zajmuje siê Pañstwowy
Instytut Geologiczny. „Zasadniczym celem tego przedsiêwziêcia bêdzie okreœlenie warunków przedeksploatacyj406

nego pozyskiwania metanu za pomoc¹ powierzchniowych
otworów wiertniczych w rejonach czynnych kopalñ z analiz¹ mo¿liwoœci zastosowania szczelinowania hydraulicznego” wyjaœni³ g³ówny geolog kraju.
Portal Nettg.pl przypomina ponadto wypowiedŸ sejmow¹ ministra WoŸniaka, w której ostrzega³, ¿e w negocjacjach z Uni¹ Europejsk¹ emisja metanu mo¿e byæ wiêkszym
zagro¿eniem dla polskiego górnictwa ni¿ kwestie zwi¹zane
z dwutlenkiem wêgla.
Byæ mo¿e dla metanu z wêgla nadchodz¹ lepsze czasy,
bo równie¿ Ministerstwo Gospodarki zamierza wesprzeæ
energetyczne wykorzystanie tego gazu. Jak podaje 8 czerwca
portal Rzeczypospolitej Ekonomia24.pl, do resortu wp³yn¹³
raport oceniaj¹cy skutecznoœæ stworzonego w 2010 roku
systemu zachêt dla producentów ciep³a i energii z metanu
odzyskiwanego w kopalniach. Eksperci ocenili, ¿e w warunkach rynkowych pomoc publiczna jest niewystarczaj¹ca
i zaproponowali rozszerzenie systemu na zasadach obowi¹zuj¹cych dla odnawialnych Ÿróde³ energii.
Temat porusza te¿ Karolina Baca, dziennikarka Rzeczypospolitej specjalizuj¹ca siê w tematyce wêglowej.
W artykule „Nowe technologie w polskich kopalniach”
opublikowanym 5 czerwca w cytowanym ju¿ wczeœniej
portalu Ekonomia24.pl pisze o planach Katowickiego Holdingu Wêglowego dotycz¹cych uruchomienia trzech pilota¿owych projektów odmetanowania otworowego w kopalniach Mys³owice-Weso³a, Murcki-Staszic i Wujek. Dziennikarka podkreœla wagê przedsiêwziêcia s³u¿¹cego nie tylko
celom gospodarczym, ale przede wszystkim zwiêkszaj¹cego
bezpieczeñstwo za³óg podziemnych.
To cieszy, ¿e robi siê coraz wiêcej dla zagospodarowania ulatniaj¹cego siê bogactwa, któremu do tej pory
poœwiêcano raczej niewiele uwagi. Warto zaj¹æ siê równie¿
zasobami jeszcze uwiêzionymi w pok³adach wêgla, bo
wed³ug wspominanego ju¿ „Bilansu...” zasoby prognostyczne MPW w najbardziej obiecuj¹cym Górnoœl¹skim
Zag³êbiu Wêglowym wynosz¹ a¿ 107 mld m3. To prawda –
s¹ trudne do pozyskania, ale kluczem mog¹ byæ nowe technologie, w tym tak dynamicznie rozwijaj¹ce siê szczelinowanie hydrauliczne.
MAGIA TYTU£U
W bydgoskiej Gazecie Pomorskiej 12 czerwca mo¿na
by³o przeczytaæ wywiad, jaki przeprowadzi³a Agnieszka
Romanowicz z Grzegorzem Borkiem, pe³nomocnikiem
Zarz¹du Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. gazu
³upkowego. Indagowany pe³nomocnik rzeczowo komentowa³ sytuacjê w regionie po wycofaniu siê Exxona z poszukiwañ, omawia³ prace prowadzone przez koncerny naftowe,
w tym zakoñczony w³aœnie odwiert Talisman Energy
w Szymkowie, którego wyniki s¹ analizowane w Pañstwowym Instytucie Geologicznym i w laboratoriach amerykañskich. Odniós³ siê te¿ do nastrojów mieszkañców Szymkowa,
których czêœæ protestowa³a przeciwko wierceniu. W sumie
zwyk³a rozmowa kompetentnego urzêdnika i dziennikarki,
¿adnych zabawnych lapsusów ani dziwacznych sformu³owañ. Dlaczego piszemy o niej w czêœci przegl¹du prasy
przeznaczonej dla tekstów l¿ejszej natury? Rzecz w tytule,
jakim dziennikarka (lub redakcja) opatrzy³a materia³. Brzmi
on: „O naszych ³upkach nie wiemy nic”. Hmm... Lekka
przesada, jak zauwa¿¹ zapewne geolodzy regionalni i naftowi, ale czegó¿ siê nie robi dla podkrêcenia napiêcia?
Gazeta musi siê sprzedawaæ, a tytu³y powinny zachêcaæ do
zakupu. A ¿e czasami jest bez sensu? Trudno. Za to jest
œmiesznie.

