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CO W PRASIE PISZCZY
Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii – luty 2013
Miros³aw Rutkowski1
Niezwyk³e wydarzenia na niebie –
eksplozja meteorytu nad Czelabiñskiem
i przejœcie du¿ej planetoidy w rekordowo
bliskiej odleg³oœci od Ziemi – zelektryzowa³y media na ca³ym œwiecie. Przypadek zrz¹dzi³, ¿e oba zdarzenia, zupe³nie niezwi¹zane ze sob¹, nast¹pi³y tego
samego dnia – 15 lutego. Zainteresowanie mediów mo¿liwoœci¹ kolizji naszej
planety z obiektami pozaziemskimi utrzymywa³o siê do
koñca miesi¹ca, a nawet d³u¿ej, w miarê jak nap³ywa³y nowe
informacje o rezultatach poszukiwañ szcz¹tków meteorytu
w okolicach Czelabiñska. Geolodzy znów mieli swoje
piêæ minut, albowiem dziennikarzy interesowa³y równie¿
globalne skutki impaktów w przesz³oœci Ziemi, na czele
z masowym wymieraniem dinozaurów.
W cieniu tych kosmicznych sensacji na ³amach prasy
znaleŸæ mo¿na by³o te¿ informacje przyziemnej raczej
natury, ale nieporównanie wa¿niejsze dla gospodarki i spo³eczeñstwa. Dominowa³y doniesienia zwi¹zane z surowcami mineralnymi, z gazem ³upkowym na pozycji numer
jeden.
Projekt zmian w „Prawie geologicznym i górniczym”
dotycz¹cy niekonwencjonalnych z³ó¿ ropy i gazu og³oszony w po³owie lutego przez ministra œrodowiska zaskoczy³
publicystów, spodziewaj¹cych siê uregulowania tych kwestii
w odrêbnej ustawie wêglowodorowej. Okaza³o siê jednak,
¿e rz¹d wybra³ inn¹ œcie¿kê – regulacje finansowe zostan¹
przygotowane przez Ministerstwo Finansów, a geologiczno-œrodowiskowe znajd¹ siê w znowelizowanym „Prawie
geologicznym i górniczym”.
Portal Wyborcza.biz 12 lutego donosi³ o potwierdzeniu przez niezale¿n¹ firmê konsultingow¹ Micon International szacunków w³asnych KGHM dotycz¹cych zasobów
w Legnicko-G³ogowskim Okrêgu Miedziowym. Kanadyjska
agencja oceni³a, ¿e do wydobycia jest jeszcze 18,6 mln ton
miedzi i 1,8 mld uncji srebra, co pozwoli utrzymaæ produkcjê na obecnym poziomie przez nastêpnych 40 lat. Audyt
nie by³ wymagany przez polskie prawo, ale odk¹d spó³ka
KGHM sta³a siê globalnym koncernem górniczym, zaczê³y
j¹ obowi¹zywaæ standardy miêdzynarodowe, wymagaj¹ce,
by ka¿dy inwestor zastanawiaj¹cy siê nad ulokowaniem
nadmiaru gotówki w miedziowych akcjach mia³ pewnoœæ
co do kondycji firmy.
Kontrowersje wokó³ nieczynnej kopalni soli „Solino”
po³o¿onej pod zabytkow¹ starówk¹ Inowroc³awia opisa³a
Gazeta Pomorska w artykule interwencyjnym Dariusza
Nawrockiego pt. „Dziura pod Inowroc³awiem” opublikowanym 22 lutego. Zak³ad zlikwidowano w latach 1986–

1997 poprzez zalanie komór nasycon¹ solank¹. Pog³oski
o nieprawid³owym przeprowadzeniu tej operacji, a tak¿e
wzrost iloœci uszkodzeñ budynków po³o¿onych w rejonie starej kopalni sk³oni³y NSZZ „Solidarnoœæ” IKS Solino
do zawiadomienia NIK. W sporz¹dzonym dwa lata temu
raporcie tej instytucji znalaz³o siê zdanie: „Nie mo¿na
wykluczyæ wp³ywu by³ej kopalni na bezpieczeñstwo miasta”. Zarzut odpieraj¹ Wy¿szy Urz¹d Górniczy oraz zarz¹d
IKS „Solino”, powo³uj¹c siê na niezale¿n¹ ekspertyzê
techniczn¹ zamówion¹ po kontroli NIK. Nie przekonuje
to dziennikarza, który pyta, dlaczego sprawa nie ma dalszego ci¹gu, a prokuratura nie przedstawi³a jeszcze nikomu
zarzutów.
Prawdopodobnie potrzebne s¹ tutaj kompleksowe badania geologiczne, uwzglêdniaj¹ce stosunki wodne i neotektonikê soln¹, byæ mo¿e z wykorzystaniem opracowanych
w PIG-PIB danych satelitarnych. Niestety, pojawia siê pytanie – kto ma za to zap³aciæ?
REWOLUCJA W PRZEPISACH
Ministerstwo Œrodowiska 15 lutego przedstawi³o do
konsultacji rz¹dowych i spo³ecznych projekt zmian w „Prawie geologicznym i górniczym” oraz w oœmiu innych ustawach. Mimo ¿e zmiany s¹ bardzo g³êbokie, miejscami
wrêcz rewolucyjne, to prasa nie przejawi³a nimi wiêkszego
zainteresowania. Byæ mo¿e materia jest zbyt skomplikowana. Zdecydowanie ³atwiej snuæ dywagacje o zasobach
czy mitycznych zagro¿eniach. Rzeczowy tekst Andrzeja
Kublika „Jak dowiercimy siê do ³upków” opublikowany
w weekendowym wydaniu Gazety Wyborczej z 16 lutego
by³ chyba jedynym pe³nym omówieniem propozycji resortu œrodowiska w prasie popularnej.
W prasie nieco bardziej specjalistycznej zajêto siê
m.in. kosztami projektowanych regulacji. Na stronach
gospodarczych Rzeczypospolitej mo¿na by³o 21 lutego
znaleŸæ artyku³ Tomasza Furmana pt. „£upkowe regulacje
bêd¹ nas sporo kosztowaæ”. Jak podsumowuje autor, przez
10 lat pañstwo bêdzie musia³o wydaæ co najmniej 2 mld z³.
Na tê sumê sk³adaj¹ siê koszty funkcjonowania Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych (NOKE) – spó³ki
Skarbu Pañstwa, która ma byæ gwarantem naszych interesów przy podziale gazowego tortu. NOKE ma wchodziæ
jako udzia³owiec do spó³ek, które otrzymaj¹ w przetargach
nowe koncesje na poszukiwanie i eksploatacjê wêglowodorów. Bêdzie uczestniczyæ w zyskach koncesjobiorcy,
ale musi te¿ ponosiæ koszty badañ. Mimo ¿e ograniczono
je do wysokoœci 5%, to i tak kwota bêdzie spora. Pozosta³e
koszty regulacji to m.in. nak³ady na organizacjê i p³ace
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pionu geologicznego w G³ównym Inspektoracie Œrodowiska, który w myœl projektu nowych przepisów ma zajmowaæ siê kontrolowaniem procesu udostêpniania i eksploatacji z³ó¿. Ocenia siê, ¿e wykonanie tego zadania bêdzie
wymaga³o zwiêkszenia zatrudnienia w GIS z 2400 do
2600 osób.
Czy suma przedstawiona przez Rzeczpospolit¹ to du¿o
czy ma³o? W porównaniu z nak³adami na uruchomienie
ca³ej nowej ga³êzi górnictwa otworowego w Polsce (jak
ocenia PGNiG, koszt zagospodarowania jednej koncesji
mo¿e siêgaæ 20 mld z³) to raczej niewiele, jednak dla bud¿etu pañstwa w dobie kryzysu obci¹¿enie jest znaczne.
Najbardziej istotne jest jednak, czy bêdzie co eksploatowaæ. To pytanie coraz czêœciej zadaj¹ sobie przedsiêbiorcy w Polsce, bo wyniki kolejnych testów – wci¹¿ nielicznych – nie napawaj¹ optymizmem.
Weryfikacja oczekiwañ nie jest wy³¹cznie polskim ewenementem. Jak mo¿na siê by³o dowiedzieæ z tekstu „Chiñczycy rozczarowani efektami poszukiwañ gazu ³upkowego” opublikowanego 11 lutego w portalu Wyborcza.biz,
amerykañska agencja EIA oceni³a chiñskie zasoby wydobywalne na 35 bln m3. Jak twierdzi cytowany w artykule
Pawe³ Poprawa z Instytutu Studiów Energetycznych, ten
szacunek nie ma ¿adnego uzasadnienia. Agencja zak³ada³a
mo¿liwoœæ rozwiniêcia eksploatacji w pustynnym basenie
Tarim, gdzie nie ma wystarczaj¹cej iloœci wody do szczelinowania, ani ¿adnej infrastruktury drogowej, o ruroci¹gach
nie wspominaj¹c. Innym perspektywicznym obszarem mia³
byæ Basen Syczuañski – nie doœæ, ¿e w wiêkszoœci wysokogórski, to na dodatek aktywny sejsmicznie.
Coœ nam to przypomina, prawda? Ta sama agencja
potraktowa³a w Polsce wszystkie obszary koncesyjne jako
z³o¿owe, gdy wiadomo by³o, ¿e w niektórych ³upki w ogóle
nie wystêpuj¹.
KOSMOS I ANTARKTYDA
Bardzo bliski przelot planetoidy DA14 w pobli¿u
Ziemi zapowiadany by³ od momentu jej odkrycia przez
hiszpañskie obserwatorium La Sagra w 2012 roku. Niebezpieczeñstwo kolizji oceniano jako minimalne, i rzeczywiœcie najmniejsza odleg³oœæ, na jak¹ obiekt 15 lutego zbli¿y³
siê do powierzchni naszego globu, wynios³a ok. 27 tys. km.
Jednak zupe³nie niespodziewanie tego samego dnia inne
wydarzenie zogniskowa³o uwagê mediów na ca³ym œwiecie. Nad Czelabiñskiem w godzinach porannych rozerwa³
siê meteoryt, powoduj¹c znaczne szkody w jednym z najwiêkszych miast na Uralu. Do stacji ratunkowych zg³osi³o
siê ponad 1500 osób z obra¿eniami spowodowanymi g³ównie przez od³amki szyb okiennych. Przelot cia³a kosmicznego zosta³ zarejestrowany przez bardzo popularne w Rosji
samochodowe kamery wideo. Niezwyk³e obrazy pojawi³y
siê natychmiast w internecie i w dziennikach telewizyjnych. Pocz¹tkowo z amerykañskich i rosyjskich oœrodków
naukowych nap³ywa³y bardzo rozbie¿ne informacje o rozmiarach meteorytu i sile eksplozji. Po uzgodnieniu danych
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okaza³o siê, ¿e intruz by³ chondrytem o œrednicy ok. 15 m,
a eksplozja, która nast¹pi³a na wysokoœci 15–25 km nad
obwodem czelabiñskim, mia³a moc 500 kiloton TNT. By³a
to najwiêksza kolizja od czasów s³ynnego upadku meteorytu tunguskiego w 1908 roku. W³adze Rosji prawie natychmiast zapowiedzia³y uruchomienie programu naukowego,
który ma przeciwdzia³aæ tego typu katastrofom.
Luty by³ bogaty w doniesienia kosmiczne, nie tylko dotycz¹ce katastrof. Regularnie pojawia³y siê relacje z postêpu prac geologicznych realizowanych na Marsie przez ³azik
Curiosity. Jak wynika z komunikatu NASA opublikowanego 10 lutego, po raz pierwszy w historii badañ Czerwonej Planety uda³o siê wykonaæ odwiert i pobraæ zwierciny
do analizy, któr¹ przeprowadzi automatyczne laboratorium
znajduj¹ce siê na pok³adzie pojazdu. G³êbokoœæ otworu nie
jest mo¿e imponuj¹ca – to tylko 6,3 cm – ale na uwagê
zas³uguje fakt, ¿e wiercenie przeprowadzono w zagadkowej skale przypominaj¹cej utwory osadzone w œrodowisku
wodnym.
Ekosystem zbli¿ony do marsjañskiego eksplorowano
od kilkunastu lat na Antarktydzie. To jezioro Wostok, do
którego Rosjanom uda³o siê dowierciæ w zesz³ym roku,
a w tym roku – 5 lutego – pobraæ czyste próbki wody.
Wykraczaj¹c nieco poza ramy czasowe tego przegl¹du
prasy, nale¿y odnotowaæ sensacyjne doniesienia informuj¹ce, ¿e w próbkach mog¹ znajdowaæ siê organizmy nieznane nauce. 8 marca Siergiej Bu³atow z Instytutu Fizyki
J¹drowej w Petersburgu przekaza³ agencji RIA Nowosti,
¿e podczas analizy okryto DNA ró¿ni¹ce siê o 14% od
sekwencji znanych do tej pory. To zadziwiaj¹cy wynik,
bo, jak wiadomo, wszystkie organizmy na ziemi – cz³owieka
nie wy³¹czaj¹c – maj¹ DNA identyczne w granicach powy¿ej 90%. Jeœli informacja zostanie potwierdzona, mo¿e
to oznaczaæ rewolucjê w biologii.
Z AMBONY O GAZIE £UPKOWYM
Kampania promuj¹ca eksploatacjê wêglowodorów niekonwencjonalnych ma szansê na pozyskanie nowego,
niezwykle cennego sprzymierzeñca. Jak 8 lutego donios³a
PAP, Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Archidiecezji Lubelskiej otrzyma³o dotacjê NFOŒiGW w wysokoœci
700 tys. z³ na prowadzenie akcji informuj¹cej o szansach
i zagro¿eniach wynikaj¹cych z planu eksploatacji gazu
³upkowego. Projekt powsta³ w zesz³ym roku z inicjatywy
prof. Mariana Harasimiuka z lubelskiego Uniwersytetu
Marii Curie-Sk³odowskiej. Naukowcy wspólnie z dzia³aczami katolickimi i duchownymi bêd¹ organizowaæ spotkania z mieszkañcami, by rzeczowo wyjaœniaæ, ile jest
prawdy w czarnej legendzie o katastrofie ekologicznej,
zwi¹zanej jakoby z eksploatacj¹ gazu ³upkowego.
Uczestnikom akcji nale¿y ¿yczyæ powodzenia i wytrwa³oœci w zmaganiu siê ze skutkami dzia³alnoœci ró¿nych
dziwnych organizacji pojawiaj¹cych siê w terenie w œlad
za pojazdami geofizyków i urz¹dzeniami wiertniczymi.

