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CO W PRASIE PISZCZY
Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii – listopad 2012
Miros³aw Rutkowski1
W listopadzie w nieo¿ywionej czêœci
przyrody panowa³ wzglêdny spokój –
nie eksplodowa³ ¿aden wiêkszy wulkan,
trzêsienia ziemi nie przekracza³y normy,
nie by³o te¿ spektakularnych katastrof
ekologicznych zwi¹zanych z eksploatacj¹
surowców mineralnych. Prasa nie mia³a
zatem powodów, by geologii poœwiêcaæ
wiêcej uwagi ni¿ zwykle. Nawet zbli¿aj¹cy siê koniec œwiata, wi¹zany z mo¿liwoœci¹ inwersji
pola magnetycznecznego Ziemi, która wed³ug badaczy
staro¿ytnego kalendarza Majów ma nast¹piæ 21 grudnia,
nie wywo³a³ jeszcze zbyt wielu komentarzy medialnych.
Byæ mo¿e pojawi¹ siê w grudniu – za piêæ dwunasta, jak
nakazuj¹ regu³y budowania suspensu.
W prasie krajowej dominowa³y jak zwykle wêglowodory niekonwencjonalne, tym razem za spraw¹ burzliwej
debaty w Parlamencie Europejskim nad raportem komisji
œrodowiska, który przed³o¿y³ wysokiej izbie eurodeputowany Krzysztof Sonik. Spore emocje wywo³a³ równie¿
nieco ekscentryczny pomys³ szczelinowania ³upków p³ynnym dwutlenkiem wêgla, przedstawiony opinii publicznej
przez naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej za
poœrednictwem Naszego Dziennika.
Konferencja klimatyczna ONZ COP 18, która odbywa³a siê w Doha (Ad-Dauha, Katar), nie przyci¹ga³a wiêkszej uwagi krajowych mediów do czasu og³oszenia, ¿e
nastêpna narada wysokich przedstawicieli pañstw odbêdzie siê w Warszawie. Rezultaty szczytu klimatycznego –
a najwa¿niejszym by³o przed³u¿enie obowi¹zywania protoko³u z Kioto – ju¿ takiego zainteresowania nie wzbudzi³y. W prasie z trudem mo¿na by³o znaleŸæ komentarze
publicystyczne na ten temat, co wskazuje na wyraŸne
zmêczenie problematyk¹ ochrony klimatu. Nie zawiod³y
za to organizacje ekologiczne. „Niektóre kraje rozwiniête
wrêcz cofnê³y siê w negocjacjach, powtarzaj¹c jedynie
swoje dotychczasowe zobowi¹zania i odmawiaj¹c podjêcia nowych. Postêp zablokowa³a nieugiêta postawa pañstw
takich jak Polska, Rosja, Kanada, Stany Zjednoczone”
– Monika Marks z WWF Polska t³umaczy na ³amach
Ekonews.pl.
Przechodz¹c do problemów o skali lokalnej, warto odnotowaæ sukcesy w przygotowaniu do uruchomienia tunelu
Wis³ostrady w Warszawie, zamkniêtego od po³owy sierpnia
br. z powodu awarii na budowie II linii metra. Jak relacjonuje 30 listopada Jaros³aw Osowski w portalu Gazeta.pl,
nie nale¿y siê jednak spodziewaæ, ¿e zostanie on otwarty
przed koñcem stycznia 2014 roku. Ponadto nadal nie wiadomo, kiedy zostan¹ wznowione prace we wci¹¿ zalanej
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zachodniej czêœci stacji Powiœle, co nie wró¿y dobrze harmonogramowi inwestycji. Warto przypomnieæ, ¿e opinie
geologów o pó³rocznym, a nawet rocznym terminie usuniêcia
wszystkich skutków tej bardzo powa¿nej awarii geotechnicznej by³y jeszcze do niedawna przyjmowane z ogromnym niedowierzaniem.
BURZA W STRASBURGU
Debatê nad przyjêciem przez Parlament Europejski
dwóch raportów dotycz¹cych gazu z ³upków zaplanowano
na 21 i 22 listopada. Przebieg dyskusji relacjonowa³y na
bie¿¹co g³ówne dzienniki – m.in. Rzeczpospolita (Tomasz
Furman) i Gazeta Wyborcza (Andrzej Kublik).
Od miesiêcy by³o wiadomo, ¿e szykuje siê kluczowe
starcie przeciwników i zwolenników nowej technologii
eksploatacji wêglowodorów niekonwencjonalnych, ale nikt
nie spodziewa³ siê, ¿e bêdzie mia³o ono a¿ tak dramatyczny
charakter. „To by³a jedna z najostrzejszych w ostatnich
latach debat politycznych w Europarlamencie. Przedstawiano skrajne pogl¹dy, a w debacie uczestniczy³o a¿ czterech
komisarzy UE, co jest rzadkoœci¹” – powiedzia³ 21 listopada minister skarbu Miko³aj Budzanowski na konferencji
„Polski gaz ziemny 2020”.
Raport przed³o¿ony przez greck¹ deputowan¹ Niki
Tzavelê dotycz¹cy ekonomicznego znaczenia gazu ³upkowego dla Unii Europejskiej przyjêto bez wiêkszych zastrze¿eñ. Burzê wywo³a³ raport, który w imieniu komisji
œrodowiska przedstawi³ europose³ Bogus³aw Sonik. Pocz¹tkowa wersja dokumentu, pod naciskiem przeciwników
szczelinowania, zosta³a radykalnie zmieniona. Pozosta³o
zalecenie, by ka¿de pañstwo samo decydowa³o, czy chce
eksploatowaæ ³upki, pod warunkiem utrzymania rygorów
ochrony œrodowiska. Wprowadzono jednak wiele ograniczeñ groŸnych dla ekonomii wydobycia gazu, m.in. zakaz
szczelinowania nie tylko w okolicach ujêæ wody pitnej, ale
tak¿e – nie wiadomo dlaczego – w obszarach wydobycia
wêgla kamiennego. W raporcie znalaz³y siê te¿ postulat
ob³o¿enia gazu z ³upków wy¿szymi op³atami za emisjê
CO2 oraz zalecenia zmian w czterech dyrektywach UE.
Prawdziwe zagro¿enie stanowi³a jednak poprawka zg³oszona przez 120 europos³ów z ugrupowañ ekologicznych
i lewicowych wzywaj¹ca wszystkie pañstwa UE do wprowadzenia moratorium na szczelinowanie. Poprawkê odrzuci³o
391 europos³ów. Ale za oddano 262 g³osy, co pokazuje, jak
silne jest lobby przeciwników nowej technologii.
Raporty Europarlamentu nie s¹ wi¹¿¹ce dla pañstw
Unii Europejskiej, jednak tu¿ przed g³osowaniem komisarz
ds. œrodowiska Janez Potoènik zapowiedzia³, ¿e w przy-
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sz³ym roku Komisja Europejska zaproponuje specjalne regulacje dotycz¹ce ³upków. Nie wró¿y to dobrze rodz¹cym
siê polskim nadziejom na zwiêkszenie bezpieczeñstwa
energetycznego.
CZARNE I BRUNATNE ZAGRO¯ENIE
Jeœli gaz ziemny, dziêki radosnej twórczoœci europos³ów, mo¿e ju¿ niebawem staæ siê „brudnym” paliwem,
to jak zaklasyfikowaæ wêgiel kamienny i wroga numer
jeden – wêgiel brunatny?
Na to pytanie próbuje odpowiedzieæ Karolina Baca-Pogorzelska w obszernym artykule „Szybsze po¿egnanie
z wêglem brunatnym?” opublikowanym w weekendowym
wydaniu Rzeczypospolitej z 24 listopada. Podstaw¹ do
rozwa¿añ jest raport zatytu³owany „Wêgiel brunatny paliwem bez przysz³oœci” przygotowany przez Micha³a Wilczyñskiego, by³ego g³ównego geologa kraju, dla Instytutu
na rzecz Ekorozwoju. Autorka tekstu omawia g³ówn¹
tezê pracy Wilczyñskiego – wysokie koszty œrodowiskowe
i malej¹ce perspektywy zasobowe nakazuj¹ jak najszybciej zastêpowaæ wêgiel brunatny odnawialnymi Ÿród³ami energii i energi¹ niskoemisyjn¹. Zestawia ten pogl¹d
z wypowiedziami czo³owych zwolenników wydobycia
wêgla brunatnego. Cytuje Stanis³awa ¯uka z Porozumienia
Producentów Wêgla Brunatnego: „Nie wiem, sk¹d dr Wilczyñski wzi¹³ swe wyliczenia, ale z naszych analiz wynika,
¿e uwzglêdniaj¹c nawet op³aty za emisjê CO2, wêgiel
brunatny i tak pozostanie najtañszym paliwem”. Profesor
Zbigniew Kasztelewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie na marginesie ostrego sporu wokó³ zagospodarowania gigantycznych zasobów w okolicach Legnicy
zwraca uwagê, ¿e z tego samego z³o¿a, po drugiej stronie
granicy, Niemcy, bez protestów ekologicznych, eksploatuj¹
rocznie 60 mln ton surowca, co jest równe ca³kowitemu
wydobyciu ze wszystkich polskich odkrywek. Równie¿
Janusz Steinhoff, by³y minister gospodarki, uwa¿a, ¿e
zagospodarowanie nowych z³ó¿ ma racjê bytu, jeœli inwestycja bêdzie uzasadniona ekonomicznie, œrodowiskowo
i spo³ecznie.
Przeciwnicy wydobycia nie pozostaj¹ d³u¿ni. Irena
Rogowska, szefowa koalicji „Rozwój TAK, odkrywki
NIE”, przypomina, ¿e inwestycje w Lubuskiem s¹ forsowane wbrew woli mieszkañców wyra¿onej w referendum
w 2009 roku, kiedy to sprzeciw wobec nowej odkrywki
zadeklarowa³o 90% uczestników g³osowania.
Na koniec autorka nieco rozjaœnia ciemn¹ tonacjê rysuj¹cego siê obrazu. „Dzisiaj wêgiel brunatny prze¿ywa sw¹
drug¹ m³odoœæ w³aœnie ze wzglêdu na cenê. Surowiec
wypchn¹³ w tym roku z rynku ca³kiem spor¹ czêœæ wêgla
kamiennego” – pisze autorka i wyjaœnia, ¿e spad³a produkcja energii z wêgla kamiennego, a wzros³a z brunatnego,
m.in. dziêki uruchomieniu nowego bloku o mocy 858 MW
w PGE Elektrowni Be³chatów S.A.
Prawdopodobnie z powodu zbli¿aj¹cej siê Barbórki
w prasie ukaza³o siê sporo artyku³ów poœwiêconych wêglowi kamiennemu – surowcowi najbardziej kojarz¹cemu siê

z górniczym œwiêtem. Miêdzy innymi 8 listopada na ³amach
Polski Dziennika Zachodniego mo¿na by³o przeczytaæ
w artykule Jerzego Chromika „Zielone œwiat³o dla ekspansji” o nowym przedsiêwziêciu Kompanii Wêglowej – budowie kopalni na z³o¿u Che³m II w Lubelskim Zag³êbiu
Wêglowym. To nie pierwszy tekst poœwiêcony temu tematowi; w prasie lokalnej od pewnego czasu regularnie pojawiaj¹ siê artyku³y informuj¹ce o przebiegu prac. Œwiadczy
to o rozs¹dnym podejœciu Kompanii Wêglowej do wspó³pracy z miejscowymi spo³ecznoœciami. Wydaje siê, ¿e
w tym przypadku – wed³ug cytowanych w artykule opinii
mieszkañców – protestów nie nale¿y siê spodziewaæ. Nic
dziwnego, bezrobocie w gminach objêtych projektem
wynosi 14–18%. Wójt Rejowca Fabrycznego zapewnia,
¿e œl¹ski inwestor mo¿e od zaraz obj¹æ 50 ha gruntu w jednym kawa³ku, przygotowanego pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Œwidniku, dot¹d kszta³c¹ca
in¿ynierów w specjalnoœciach lotniczych, sygnalizuje uruchomienie nowych kierunków przydatnych w górnictwie –
mechanicznego i elektrycznego. Podobne decyzje podjê³o
wiele lubelskich techników i szkó³ zawodowych, które
wznowi³y kursy w zawodach górniczych.
Obecnie Oddzia³ Górnoœl¹ski Pañstwowego Instytutu
Geologicznego przygotowuje projekt prac geologicznych
w rejonie Paw³ów. W wydzielonym fragmencie z³o¿a znajduje siê 185 mln ton zasobów operatywnych, g³ównie wêgla
koksuj¹cego.
CO NAMALOWA£ LEONARDO DA VINCI?
Wszyscy wiemy, ¿e w naukach o Ziemi tkwi ogromny
potencja³. Wiedza geologiczna by³a ju¿ u¿ywana do przeró¿nych celów, o których nie œni³o siê ojcom za³o¿ycielom
naszego ulubionego kierunku nauki. Tym razem analiza
geomorfologiczna i geologiczna wsparta teledetekcj¹ satelitarn¹ przyda³a siê do wyjaœnienia, co takiego namalowa³
Leonardo da Vinci w tle portretu Mony Lisy. Jak doniós³
26 listopada Onet.pl za w³oskim dziennikiem Corriere
Adriatico, dwie specjalistki – geomorfolog Olivia Nesci
oraz malarka Rosetta Borchia – zidentyfikowa³y bardzo
precyzyjnie pejza¿, dot¹d uwa¿any za przypadkowy b¹dŸ
fantastyczny. „£owczynie krajobrazów”, jak same siê okreœlaj¹, udowodni³y na podstawie analizy setek zdjêæ satelitarnych i wielu wizji lokalnych, ¿e jest to kraina Montefeltro na granicy trzech regionów – Marche, Emilii-Romanii i Toskanii. Badaczka i malarka twierdz¹ te¿, ¿e aby
przedstawiæ ten nadzwyczaj piêkny, tajemniczy krajobraz,
artysta zastosowa³ technikê kompresji, czyli takiego skrótu
perspektywy, dziêki któremu ogarn¹³ syntetycznie szeroki
wycinek terenu na p³ótnie o rozmiarach 77 centymetrów na
53 centymetry. Okolice te malarz zna³ bardzo dobrze, bo
w 1502 roku obserwowa³ fortyfikacjê tamtych stron i by³
tam prawdopodobnie równie¿ póŸniej, w drodze z Rzymu
do Bolonii. Jak podkreœlaj¹ autorki odkrycia, kluczowe
znaczenie dla identyfikacji terenu mia³a analiza geologiczna i geomorfologiczna, dziêki której uda³o siê „cofn¹æ
czas” i porównaæ obecny wygl¹d Montefeltro ze stanem,
jaki ponad 500 lat temu widzia³ wielki malarz renesansu.
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