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Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii – grudzieñ 2012
Miros³aw Rutkowski1
Tradycyjnie w grudniu media publikuj¹ obszerne teksty zawieraj¹ce podsumowanie wydarzeñ mijaj¹cego roku oraz
prognozy na lata nadchodz¹ce. Nie inaczej by³o w ostatnim miesi¹cu 2012 roku.
Oczywiœcie, poczesne miejsce w tych analizach zajmowa³a sytuacja energetyczna
Polski, a w szczególnoœci nadzieje zwi¹zane z eksploatacj¹ gazu z ³upków. Niestety – ton wiêkszoœci publikacji by³ minorowy. Z entuzjazmu, jakim prasa wita³a coraz wy¿sze prognozy zasobów
wêglowodorów niekonwencjonalnych w 2011 i na pocz¹tku
2012 roku (do marca, kiedy to Pañstwowy Instytut Geologiczny og³osi³ swój raport), nie zosta³o prawie nic.
Pewnym pocieszeniem mo¿e byæ opinia Miêdzynarodowej Agencji Energetycznej, która og³osi³a 18 grudnia,
¿e to wêgiel stanie siê najwa¿niejszym surowcem energetycznym œwiata. Informacjê za PAP przedrukowa³y wszystkie wiêksze gazety i portale internetowe.
„Ze wzglêdu na du¿e rezerwy (zasoby – red.) wêgla
i rosn¹ce potrzeby energetyczne Chin, które stanowi¹ blisko po³owê œwiatowego popytu, wêgiel stanie siê wkrótce
wa¿niejszym surowcem energetycznym ni¿ ropa” – prognozuje agencja. Jej szefowa Maria van der Hoeven widzi
w tym zagro¿enie dla œrodowiska. „Udzia³ wêgla w œwiatowym rynku energetycznym wzrasta co roku i jeœli nie
zostan¹ wprowadzone ¿adne zmiany w obecnych politycznych regulacjach, wêgiel dogoni ropê w ci¹gu dekady” –
ostrzega przewodnicz¹ca, nie podaje jednak sposobu wprowadzenia owych regulacji w Pañstwie Œrodka.
Katastrofalne skutki osuwiska w centrum Ostrowca
Œwiêtokrzyskiego, które w nocy 19 grudnia zmiot³o jezdniê na zboczu wzniesienia i zniszczy³o dwa rzêdy gara¿y
u jego podnó¿a, zelektryzowa³y wszystkie media. Zdjêcia
sk³êbionych mas ziemi i gigantycznej wyrwy w ulicy
Polnej królowa³y przez kilka dni na ekranach telewizorów
i rozk³adówkach prasy, zw³aszcza kolorowej. Oczywiœcie,
interweniowa³a pañstwowa s³u¿ba geologiczna. Na miejsce
zdarzenia szybko œci¹gniêto specjalistów z Oddzia³u Karpackiego PIG.
Lokalna prasa œl¹ska od d³u¿szego czasu zajmuje
siê perspektywami górnictwa cynku i o³owiu w rejonie
œl¹sko-krakowskim. Polska Dziennik Zachodni opublikowa³ 12 grudnia kolejny tekst na ten temat, zatytu³owany
„Kopalnia cynku i o³owiu jednak bêdzie na Jurze?”. Autor
artyku³u, Patryk Drabek, cytuje w nim wypowiedŸ Barbary
Chammas z kanadyjskiej firmy Rathdowney Polska, która
jest w³aœcicielem koncesji poszukiwawczej na terenie pomiêdzy Olkuszem i Zawierciem: „Wzd³u¿ pasa mineralizacji, który ma ³¹czn¹ d³ugoœæ oko³o 10 km i szerokoœæ do
1 km, zidentyfikowaliœmy z³o¿e, którego zasoby szacuje
siê na 21,2 mln t rudy o ³¹cznej zawartoœci cynku i o³owiu
wynosz¹cej 7,42%”.

Firma nie precyzuje, czy bêdzie siê stara³a o uruchomienie kopalni, i koncentruje siê na razie na wykonaniu
dokumentacji geologicznej. Autor przypomina, ¿e budowa
kopalni mo¿e byæ tutaj trudna, bo ju¿ kilkanaœcie miesiêcy
temu zawierciañscy radni ostro protestowali przeciwko
podjêciu prac poszukiwawczych przez kanadyjsk¹ spó³kê.
Zainteresowany eksploatacj¹ jest kombinat „Boles³aw”,
któremu koñczy siê surowiec w historycznym zag³êbiu, ale
prawo pierwokupu koncesji wydobywczej ma Rathdowney.
„Pozostaje tylko czekaæ, a¿ skoñczy siê im licencja, albo
rozmawiaæ w sprawie wspó³pracy” – konkluduje Bogus³aw
Ochab, prezes górniczo-hutniczej spó³ki.
Oprócz tych wa¿nych dla prawie wszystkich czytelników informacji w prasie grudniowej mo¿na by³o jak zwykle
znaleŸæ ciekawostki, interesuj¹ce tylko garstkê pasjonatów. Miêdzy innymi portal Gazeta.pl opublikowa³ 29 grudnia tekst o ostatnim z kanadyjsko-amerykañskich sporów
terytorialnych. Chodzi o bezludn¹ wysepkê Machias Seal na
granicy stanu Maine (USA) i prowincji Nowy Brunszwik
(Kanada). W rozstrzygniêcie dylematu, do kogo nale¿y
skaliste odludzie, smagane atlantyckimi sztormami, zaanga¿owano równie¿ geologów. Niektórzy z nich uwa¿aj¹, ¿e
wyspa jest fragmentem archipelagu Gran Manan, który
wchodzi w sk³ad Kanady, inni s¹ przeciwnego zdania. Spór
o oœmiohektarow¹ wysepkê trwa od XVII wieku i wygl¹da
na to, ¿e wobec nik³ego zainteresowania opinii publicznej
oraz braku perspektyw surowcowych potrwa jeszcze jakieœ
kilkaset lat.
CO DALEJ Z TYMI £UPKAMI?
Du¿y materia³ przegl¹dowy o polskich ³upkach gazonoœnych, ilustrowany kilkoma infografikami i tabelami,
zamieœci³ 17 grudnia opiniotwórczy tygodnik Bloomberg
Businessweek. O tezie postawionej przez autora artyku³u
Karola Manysa mo¿na wnioskowaæ z tytu³u – „£upki
t¹pnê³y”. Jak twierdzi Manys, redaktorzy tygodnika w ci¹gu
ostatnich kilkunastu dni przed opublikowaniem tekstu rozmawiali z kilkunastoma osobami zaanga¿owanymi w projekt poszukiwania i wydobycia gazu ³upkowego w Polsce –
urzêdnikami, biznesmenami, ekspertami. Nikt nie chcia³
wystêpowaæ pod nazwiskiem, jednak wszyscy mówili zgodnie: „Jest problem”.
Istot¹ owego problemu zniechêcaj¹cego inwestorów do
ambitniejszych dzia³añ, a nawet sk³aniaj¹cego do podejmowania rozwa¿añ o przeniesieniu poszukiwañ do Rumunii czy
na Ukrainê, jest wed³ug tygodnika opiesza³oœæ urzêdników
– poczynaj¹c od szczebla najwy¿szego po najni¿szy, samorz¹dowy. Bloomberg ostro piêtnuje brak ustawy wêglowodorowej, d³ugotrwa³oœæ procedur administracyjnych, zw³aszcza œrodowiskowych i geologicznych.
Na dowód tygodnik cytuje wypowiedzi polityków: Janusza Steinhoffa, Piotra Naimskiego i Waldemara Pawlaka.
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Niestety w tekœcie brak omówienia kwestii podstawowej – s³abych wyników testów produkcyjnych, podjêtych
zreszt¹ w bardzo ograniczonym zakresie tylko w trzech
spoœród ponad trzydziestu odwiertów. Wobec tak powa¿nego zaniechania trudno uznaæ obszerny artyku³ za coœ
wiêcej ni¿ lobbing kompanii naftowych.
Sukces negocjatorów z PGNiG, którym uda³o siê zmniejszyæ cenê gazu dostarczanego przez Gazprom, zosta³ z satysfakcj¹ odnotowany we wszystkich publikatorach. Polski
koncern nie poda³ wysokoœci obni¿ki, ale specjaliœci szacuj¹, ¿e wynosi³a ona 10–20%. Konsekwencj¹ renegocjacji umowy by³a decyzja Urzêdu Regulacji Energetyki, który zgodzi³ siê na propozycjê PGNiG, aby od 1 stycznia
2013 roku odbiorcy indywidualni p³acili o 10%, a przemys³
o 3,3% mniej za b³êkitne paliwo. Mimo tych dobrych
wieœci publicyœci i analitycy krêc¹ nosem. Andrzej Kublik
pisze 20 grudnia w Gazecie Wyborczej: „Mimo wywalczonych obni¿ek polski koncern nadal bêdzie p³aci³ za rosyjski
gaz najwy¿sz¹ cenê w UE”. Dlaczego? Otó¿, jak podaje
Kublik, cytuj¹c przedstawicieli Gazpromu, rosyjski koncern szykuje prezent dla klientów z Zachodniej Europy:
kolejn¹ obni¿kê cen gazu – o ponad 9%, czyli z 400 do
370 dolarów za 1000 m3. Promocyjna stawka nie obejmie
Polski, która bêdzie p³aciæ wynegocjowan¹ cenê 460–
490 dolarów za 1000 m3.
„Co robiæ?” – pyta autor tekstu Tomasza Chmala, analityka z Instytutu Sobieskiego. „Zadbaæ o wydobycie gazu
z rodzimych z³ó¿, dokoñczyæ budowê terminalu w Œwinoujœciu oraz po³¹czyæ Polskê z gazoci¹gami w s¹siednich
pañstwach UE” – radzi ekspert.
Niby proste, zw³aszcza w dwóch ostatnich punktach.
Gorzej z pierwszym...
WIELKA WYRWA
W OSTROWCU ŒWIÊTOKRZYSKIM
Portal Gazeta.pl alarmowa³ 19 grudnia: „W nocy na
rogu ulic Polnej i Ros³oñskiego w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim zapad³a siê ziemia. Wyrwa ma co najmniej 12 m
g³êbokoœci i 70 m szerokoœci”.
Dramatyczne zdjêcia ukaza³y siê natychmiast w dziennikach telewizyjnych i portalach internetowych.
PAP informowa³a, ¿e na szczêœcie nie ma poszkodowanych. Zerwana zosta³a asfaltowa nawierzchnia na kilkunastometrowym odcinku ulicy Polnej, a zwa³y ziemi przysypa³y dwa rzêdy gara¿y stoj¹ce u podnó¿a skarpy. Stra¿
po¿arna przeszukiwa³a zasypane gara¿e kamer¹ termowizyjn¹, ale ze wzglêdu na porê powstania osuwiska – druga
w nocy – mo¿na by³o przypuszczaæ, ¿e nikt nie ucierpia³,
co zreszt¹ wkrótce potwierdzono oficjalnie. Ewakuowano
czêœæ mieszkañców pobliskich bloków, wstrzymano zajêcia
w szkole stoj¹cej bardzo blisko niszy osuwiskowej. Najwiêkszym problemem by³o przerwanie kabli i ruroci¹gów,
zw³aszcza ogrzewniczego – w nocy panowa³ spory mróz.
Nastêpnego dnia – 20 grudnia – chaos powoli opanowano. Przywrócono dostawy ciep³ej wody, wytyczono objazdy,
obradowa³ sztab antykryzysowy. Jedn¹ z jego pierwszych
decyzji by³o zwrócenie siê o pomoc do pañstwowej s³u¿by geologicznej. Specjaliœci z Oddzia³u Karpackiego PIG
w Krakowie – Pawe³ Marciniec, Zbigniew Perski, Tomasz
Wojciechowski i Ziemowit Zimnal – pojawili siê w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim 20 grudnia po po³udniu i z miejsca
wziêli siê do pracy. Udzielili wskazówek, jak tymczasowo
zabezpieczyæ osuwisko, i skoncentrowali siê na przyczynach uruchomienia gruntu oraz mo¿liwoœci dalszego rozwoju osuwiska. Wykonali m.in. numeryczn¹ mapê terenu przy
u¿yciu skanera laserowego, opracowali trójwymiarowy
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model deformacji skarpy oraz zgromadzili dane niezbêdne
do wykonania karty rejestracyjnej osuwiska. Wkrótce ustalili, ¿e bezpoœrednim powodem powstania osuwiska by³o
nawodnienie p³ytkiej dolinki, znajduj¹cej siê w pod³o¿u
ulicy Polnej, która zosta³a zasypana w czasie budowy drogi.
Gazeta Wyborcza Kielce pisa³a 21 grudnia: „To gromadz¹ca siê w ziemi woda by³a przyczyn¹ zawalenia siê ulicy
Polnej w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim – potwierdzaj¹ geolodzy”. Przyczyny pojawienia siê wody w pod³o¿u, wed³ug
gazety, nie s¹ znane, ale jedna z teorii mówi o zapomnianych lochach lub piwnicach, w których mog³a siê ona gromadziæ latami.
Dyrektor Oddzia³u Karpackiego PIG prof. Józef Chowaniec 3 stycznia poinformowa³ dziennikarzy, ¿e to rozszczelnienie starych rur wodoci¹gowych by³o najprawdopodobniej przyczyn¹ osuniêcia ziemi. Jak wyjaœni³ dalej,
nie mo¿na jeszcze ustaliæ, czy rury pêk³y na skutek zu¿ycia
i korozji, czy te¿ z powodu naprê¿eñ zwi¹zanych z obni¿aniem siê nasypu, z którego infiltruj¹ce wody opadowe
wyp³ukiwa³y cz¹stki gruntu.
Wstêpna opinia geologiczna autorów badañ w Ostrowcu, potwierdzaj¹ca tezy prof. Chowañca, ukaza³a siê te¿ na
stronie internetowej PIG. Szkoda, ¿e dopiero 10 stycznia...
Tak czy inaczej, problem dla mieszkañców Ostrowca
Œwiêtokrzyskiego jest ogromny – usuniêcie awarii bêdzie
wymagaæ kosztownych prac badawczych, w tym wierceñ,
a potem rekonstrukcji ca³ego zniszczonego odcinka drogi
wraz z podbudow¹ oraz regulacji stosunków wodnych
poprzez drena¿ skarpy. Wstêpny koszt – ok. 1 mln z³otych.
Prawdopodobnie bez pomocy pañstwa bud¿et niezbyt
zamo¿nego miasta nie udŸwignie wydatków.
KOÑCA ŒWIATA NIE BY£O
Belgijski pisarz Patrick Geryl, specjalizuj¹cy siê w paranaukowych sensacjach, zapewne nie przypuszcza³, publikuj¹c swoje „Proroctwo Oriona na rok 2012”, ile radoœci
(i dochodów) przysporzy mediom, zw³aszcza tabloidom. Od
chwili, gdy jego dzie³o ukaza³o siê w Polsce w 2005 roku,
publikatory wszelkiej maœci przynajmniej kilka razy w roku
zamieszcza³y materia³y o rych³ym koñcu naszego wspania³ego œwiata. Mieli to przewidzieæ staro¿ytni Majowie,
których hobby by³o prowadzenie superdok³adnego kalendarza, obejmuj¹cego wszystkie przysz³e zdarzenia przyrodnicze. Diariusz podobno znaleziony przez Geryla koñczy siê 21 grudnia 2012 roku. Po tej dacie Majowie nie
przewidywali potrzeby prowadzenia zapisków. Dlaczego?
Bo nast¹pi koniec œwiata z powodu koniunkcji planet, zderzenia z asteroid¹, inwersji biegunów magnetycznych Ziemi,
powodzi, trzêsieñ ziemi i erupcji wulkanicznych – niepotrzebne skreœliæ.
Równie wiele zabawy co tabloidy mieli naukowcy
cierpliwie wyjaœniaj¹cy istotê katastrof przyrodniczych,
o których wiadomo, ¿e nast¹pi¹, ale nie sposób przewidzieæ kiedy, wiêc nie warto siê martwiæ na zapas. Wydaje
siê, ¿e wyjaœnienia naukowców oraz zwyczajne znudzenie
tematem wziê³y górê. Publicznoœæ przesta³a siê interesowaæ koñcem œwiata. Jednak tu¿ przed magiczn¹ dat¹ dziennikarze postanowili reanimowaæ story. Portal Wiadomoœci24.pl
pyta 20 grudnia: „Co z tym koñcem œwiata?”. Wtóruje mu
Super Express: „Koniec œwiata jednak nadchodzi? Mo¿emy
wygin¹æ jak dinozaury!”. Portal Wyborcza.pl informuje
17 grudnia o niepokojach w Chinach, gdzie co pi¹ty mieszkaniec wierzy w przepowiedniê. Cytowaæ mo¿na bez koñca,
ale jakoœ to prze¿yliœmy. Do nastêpnej prognozowanej
katastrofy – bo przecie¿ wszyscy lubimy siê baæ...

