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Trzy wielkie tematy pojawia³y siê regularnie w paŸdziernikowej prasie: porozumienie klimatyczne w Brukseli, trudna
sytuacja w górnictwie wêglowym i gazowe
podchody Gazpromu. Wszystkie zwi¹zane
z geologi¹, co pokazuje wagê jak¹ zyskuje
ta dziedzina wiedzy we wspó³czesnym
œwiecie. Wydaje siê, ¿e w miarê wyczerpywania siê surowców rola geologów bêdzie
jeszcze ros³a. Równie¿ meandry, jakie
zatacza polityka klimatyczna, powinny zachêciæ specjalistów od dziejów Ziemi do œmielszego artyku³owania swych
pogl¹dów. Obecnie ich g³os ginie w powodzi komunikatów
formu³owanych przez naukowców przyzwyczajonych do
bardzo krótkiej skali czasu. Szkoda, bo geolodzy mogliby
wnieœæ istotny wk³ad do dyskusji, z po¿ytkiem dla gospodarki narodowej, opartej wci¹¿ na paliwach kopalnych –
politycznie niepoprawnych.
Fakt, ¿e przed geologami rysuje siê œwietlana przysz³oœæ
napawa dum¹, ale jednoczeœnie rodzi odrobinê nostalgii za
spokojnymi czasami, nie tak odleg³ymi przecie¿, kiedy geologia kojarzy³a siê g³ównie z dinozaurami, minera³ami,
ewentualnie wybuchami wulkanów. No có¿, œwiat odkry³,
¿e surowce s¹ wa¿ne, byæ mo¿e kluczowe dla cywilizacji
i geologia powraca do korzeni, czyli górnictwa i prospekcji.
Nale¿y zastrzec, ¿e taki obraz rysuje siê po analizie
doniesieñ medialnych, w du¿ej czêœci poœwiêcanych surowcom. Nie musi on byæ prawdziwy. Jak wiadomo œwiat przedstawiany w mediach ró¿ni siê nieco od rzeczywistego.
Przeciwnikom pogl¹du o wzroœcie znaczenia geologii
surowcowej przegl¹d prasy równie¿ dostarcza licznych
argumentów. W paŸdzierniku na ³amach gazet pojawi³o siê
szereg doniesieñ niezwi¹zanych z surowcami. Spory rozg³os uzyska³a informacja o nietypowym zachowaniu góry
Mannen w Norwegii. Rzeczpospolita 26 paŸdziernika donosi³a, ¿e w górnej partii tego masywu skalnego zacz¹³ przemieszczaæ siê ogromny fragment o masie ponad 300 tys. ton.
Geolodzy podnieœli alarm, bo tempo zsuwu siêga³o milimetrów na dobê. Ewakuowano mieszkañców miasteczka po³o¿onego u podnó¿y góry, jednak 30 paŸdziernika pakiet
skalny siê zatrzyma³, byæ mo¿e z powodu mrozów, jakie
nast¹pi³y po ulewnych deszczach. Teren nadal jest obserwowany, bo ska³y w ka¿dej chwili mog¹ ruszyæ.
Zainteresowanie mediów lokalnych wywo³a³o uruchomienie w Kielcach nowej placówki PIG-PIB: Preparatorium „Pod Tetrapodem”. Donios³o o tym 13 paŸdziernika
Echo Dnia na swej witrynie internetowej. W tekœcie cytowano wypowiedŸ Anny Mader z OŒ PIG-PIB, opisuj¹cej
obiekt sk³adaj¹cy siê z pracowni poœwiêconej du¿ym skamienia³oœciom oraz laboratorium mikropaleontologicznego. Uzupe³nieniem pracowni bêdzie przeszklony pawilon
muzealny, który zostanie otwarty w przysz³ym roku.
Media z pewnoœci¹ bêd¹ te¿ œledzi³y z zainteresowaniem przedsiêwziêcie planowane przez burmistrza Chêcin
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Roberta Jaworskiego. „Nasz cz³owiek” w Chêcinach (Jaworski jest by³ym pracownikiem OŒ PIG-PIB) zamierza
udostêpniæ turystycznie stare sztolnie w Miedziance. Zapowiada to w artykule Agnieszki Go³êbiowskiej pod tytu³em
„Miedzianka jak Wieliczka?”, który ukaza³ siê 27 paŸdziernika w Gazecie Wyborczej – Kielce. Trasê turystyczn¹ o d³ugoœci ok. 600 metrów opracuj¹ pracownicy AGH,
a o finansowanie pomys³odawca chce zabiegaæ miêdzy
innymi w Unii Europejskiej. Prawie wszyscy uczestnicy
praktyk terenowych w Chêcinach wiedz¹, ¿e podziemne
wyrobiska s¹ niezwykle interesuj¹ce. Na pewno warto, ¿eby
poznali je równie¿ inni mi³oœnicy wiedzy o Ziemi – tym
razem legalnie i bezpiecznie.
PAKT KLIMATYCZNY W BRUKSELI – SUKCES
CZY PORA¯KA?
Jedno z najwa¿niejszych tegorocznych posiedzeñ Rady
Europejskiej odby³o siê w dniach 23–24 paŸdziernika
w Brukseli. Przywódcy pañstw unijnych uzgadniali szczegó³y pakietu klimatyczno-energetycznego, zaproponowanego w ogólnym zarysie przez Komisjê Europejsk¹. W Polsce
prawie powszechnie uwa¿ano, ¿e warunki brzegowe propozycji KE s¹ niemo¿liwe do przyjêcia. Premier Ewa Kopacz
przed wyjazdem do Brukseli odwiedzi³a kanclerz Angelê
Merkel i prezydenta Francois Hollanda.
Po spotkaniu z tym ostatnim powiedzia³a dziennikarzom:
– Moim interesem jest walka o to, ¿eby polska gospodarka nie
straci³a; ¿ebym by³a wiarygodna w tym, co powiedzia³am
podczas exposé, bêdê siê bi³a o to, ¿eby ceny energii elektrycznej nie wzros³y. – Premier zadeklarowa³a, ¿e Polska
bêdzie twardo prezentowaæ swe stanowisko w kwestii redukcji emisji CO2 i ponownie nie wykluczy³a weta na szczycie
UE – relacjonowa³ wys³annik PAP 10 paŸdziernika.
Kluczowe ustalenia szczytu w Brukseli zapad³y w nocy
z 23 na 24 paŸdziernika. Jak donosi³ portal gazeta.pl
uzgodniono, ¿e emisja dwutlenku wêgla do 2030 r. zostanie ograniczona co najmniej o 40% wzglêdem 1990 r.
Udzia³ energii ze Ÿróde³ odnawialnych w ca³kowitym zu¿yciu energii elektrycznej ma wynieœæ w 2030 r. co najmniej 27%, jednak cel ten bêdzie wi¹¿¹cy na poziomie
ca³ej Unii, ale nie dla poszczególnych pañstw cz³onkowskich. Ustalono te¿, ¿e efektywnoœæ energetyczna ca³ej
Unii zwiêkszy siê co najmniej o 27%.
Dwa pierwsze zapisy nie ró¿ni¹ siê od propozycji KE,
ostatni nieco z³agodzono w stosunku do pierwotnych
zamierzeñ.
– Nie by³o ³atwo, ale byliœmy w stanie osi¹gn¹æ to
porozumienie – powiedzia³ szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy na konferencji prasowej po zakoñczeniu
obrad, relacjonowa³a gazeta.pl.
„Kopacz: pakt klimatyczny bez dodatkowych obci¹¿eñ
dla Polski” – zatytu³owa³ sw¹ relacjê portal Onet Biznes.
W tekœcie cytowano wyjaœnienia pani premier, która powie-
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dzia³a, ¿e uda³o siê wynegocjowaæ utrzymanie do 2030 r.
systemu darmowych pozwoleñ na emisjê dla sektora elektroenergetycznego na poziomie 40%. Jak przypomnia³a,
system mia³ wygasn¹æ w 2019 r. Ponadto najmniej zamo¿ne pañstwa UE maj¹ siê podzieliæ œrodkami ze specjalnej
rezerwy utworzonej z 2% pozwoleñ na emisjê. Oznacza to,
¿e Polska otrzyma 7,5 mld z³otych na modernizacjê sektora
energetycznego.
Ca³kiem inny obraz porozumieñ brukselskich kreœl¹
politycy opozycji. W Gazecie.pl z 24 paŸdziernika czytamy o najbardziej skrajnych wnioskach, siêgaj¹cych postawienia Ewy Kopacz przed Trybuna³em Stanu za „zgodê na
drastyczne pogorszenie warunków ¿ycia Polaków”, jak
uj¹³ to Zbigniew Ziobro (Solidarna Polska). W podobnym
tonie wypowiedzia³ siê Dariusz Joñski (SLD), który mówi³
o ustaleniach „zabójczych dla polskiej gospodarki”.
Du¿y wp³yw na narracjê opozycji maj¹ zapewne zbli¿aj¹ce siê wybory samorz¹dowe, pierwsze z ca³ego serialu,
który czeka nas w 2015 r.
Gorzej, ¿e analitycy gospodarczy te¿ nie s¹ pewni efektów podpisania porozumienia klimatycznego. W tekœcie
zatytu³owanym „W¹tpliwoœci po szczycie”, opublikowanym w Rzeczypospolitej 29 paŸdziernika, ekspert Instytutu
Sobieskiego Tomasz Chmal napisa³: Konkluzje ostatniego
szczytu klimatycznego Unii trudno uznaæ ze sukces z punktu widzenia polskich interesów. Dalej wymienia szereg
niejasnych zapisów uk³adu, które mog¹ mieæ negatywne
znaczenie dla górnictwa i energetyki konwencjonalnej.
Wydaje siê, ¿e sukces nie jest tak wielki, jak opisuj¹ to
politycy rz¹dz¹cej koalicji. Nie jest to równie¿ totalna klêska,
jak chc¹ dzia³acze opozycji. Jednak z powodu pakietu klimatycznego – byæ mo¿e niekorzystnego dla naszej gospodarki –
nie wypiszemy siê przecie¿ z Unii Europejskiej, jak uj¹³ to
europose³ Janusz Lewandowski w komentarzu dla TVN 24.
GÓRNICTWO WÊGLA KAMIENNEGO: ZAPAŒÆ
I MANEWRY RATUNKOWE
Spadaj¹ce ceny paliw kopalin – najbardziej spektakularne w przypadku ropy naftowej, ale dotykaj¹ce te¿ pozosta³ych surowców energetycznych – maj¹ ogromny wp³yw
na kondycjê naszego górnictwa wêglowego. Wielu ekspertów uwa¿a, ¿e kopalnie œl¹skie, dzia³aj¹ce w coraz trudniejszych warunkach geologicznych, mog¹ sobie nie poradziæ
w tak z³ej sytuacji rynkowej. Jednak nikt nie potrafi sobie
wyobraziæ ich zamkniêcia i przeniesienia ca³ej produkcji na
Lubelszczyznê, gdzie wydobycie jest ekonomicznie korzystniejsze. To by³by kataklizm dla du¿ej czêœci kraju. Dlatego
politycy wymyœlaj¹ przeró¿ne œrodki ratunkowe, które byæ
mo¿e pozwol¹ doczekaæ lepszej koniunktury. Jednym
z takich pomys³ów, popieranych przez zwi¹zki zawodowe,
jest wprowadzenie norm jakoœciowych dla wêgla sprzedawanego w kraju. Ma to ograniczyæ import tañszego surowca, g³ównie z kierunku wschodniego.
Odpowiednie przepisy uchwalono w ekspresowym tempie, a 14 paŸdziernika znowelizowan¹ ustawê podpisa³ prezydent Komorowski. Jednak eksperci maj¹ wiele zastrze¿eñ
do poœpiesznie wyprodukowanego prawa. Jacek Madeja
napisa³ 20 paŸdziernika w Gazecie Wyborczej – Przepisy
o jakoœci wêgla mia³y ukróciæ import wêgla niskiej jakoœci.
Skutek bêdzie ca³kiem odwrotny. Zamiast w wêgiel rosyjski
uderz¹ w nasz, krajowy. I powiêksz¹ szar¹ strefê. Autor
wymienia liczne b³êdy ustawodawców. Jednym z nich jest
pominiêcie wêgla brunatnego, co mo¿e skutkowaæ pojawieniem siê szkodliwych mieszanek wêgla kamiennego i brunatnego, nie podlegaj¹cych nowym normom. Najwa¿niejsze

jest jednak nieporozumienie dotycz¹ce jakoœci wêgla syberyjskiego. Jest on co prawda mniej kaloryczny ni¿ œl¹ski, ale
zawiera znacznie mniej zwi¹zków siarki. Niektóre nasze
kopalnie nie maj¹ dostêpu do surowca o jakoœci wymaganej przez normy. I nie chodzi tylko o Œl¹sk, ale równie¿
o Lubelszczyznê.
Kolejnym manewrem ratunkowym dla polskiego górnictwa jest obni¿ka kosztów produkcji. Co prawda eksperci uwa¿aj¹, ¿e pole manewru jest tu bardzo w¹skie (nie
tylko z powodu oporu zwi¹zków zawodowych), ale niew¹tpliwie coœ mo¿na zrobiæ. Jednym z wielu rozwi¹zañ
jest odmetanowanie wyprzedzaj¹ce eksploatacjê, prowadzone z otworów powierzchniowych – krzywionych i szczelinowanych hydraulicznie.
Zabieg przeprowadzony na kilka lat przed planowan¹
eksploatacj¹ pozwoli na radykalne obni¿enie kategorii
metanowej, co bezpoœrednio przek³ada siê na koszt wydobycia. Co jednak najwa¿niejsze pozwala na oszczêdzenie
wielu tragedii górniczych. Jak podaje WUG przyczyn¹
wiêkszoœci ciê¿kich wypadków w polskich kopalniach jest
wybuch lub zap³on metanu.
Projekt pilota¿owy obejmuj¹cy odwiercenie otworu
poziomego w czynnej kopalni realizuje Oddzia³ Górnoœl¹ski PIG-PIB od 2012 r. Jako poligon doœwiadczalny
wybrano zak³ad Mys³owice-Weso³a, wyj¹tkowo niebezpieczny nawet jak na warunki œl¹skie. Otwory, pionowy
Weso³a PIG 1, o g³êbokoœci 1000 m, oraz po³¹czony z nim
kierunkowy Weso³a PIG 2H, o d³ugoœci 1918 m, ukoñczono latem br. Testy produkcyjne w czerwcu br. wykaza³y
dop³yw metanu w iloœci 250 m3 na dobê. Rozpoczêto przygotowania do szczelinowania bosego odcinka odwiertu,
o d³ugoœci 600 m, przebiegaj¹cego w pok³adzie wêgla 510.
6 paŸdziernika na poziomie 665 kopalni Mys³owice-Weso³a, w odleg³oœci 3 km od poligonu badawczego Instytutu,
dosz³o do zap³onu i wybuchu metanu. W strefie zagro¿enia
znajdowa³o siê wówczas 37 górników. 36 wyjecha³o na
powierzchniê, 31 z nich trafi³o do szpitali. Katastrofa spowodowa³a 5 œmiertelnych ofiar. Czterej ciê¿ko poparzeni górnicy zmarli w kolejnych dniach w Centrum Leczenia Oparzeñ
w Siemianowicach Œl¹skich. Kolejn¹ ofiar¹ sta³ siê 42-letni
kombajnista, którego ratownicy odnaleŸli w 12. dobie prowadzonych w trudnych warunkach poszukiwañ. O dramatycznej
akcji ratowniczej donosi³y wszystkie media w Polsce.
Ten tragiczny wypadek, który przez czysty zbieg okolicznoœci wydarzy³ siê w kopalni wybranej do testowania
nowego systemu odmetanowania, podkreœli³ koniecznoœæ
wdro¿enia rozwi¹zañ zwiêkszaj¹cych bezpieczeñstwo pracy. Jak powiedzia³ prezes WUG Miros³aw Koziura, podczas pierwszego posiedzenia komisji maj¹cej wyjaœniæ
przyczyny i okolicznoœci katastrofy w kopalni Mys³owice-Weso³a, zagro¿enie metanowe w polskich kopalniach
wzros³o w sposób niespotykany w okresie powojennym.
Wed³ug obliczeñ przeciêtnie z ka¿dej tony wydobywanego
wêgla wydziela siê ponad 11 m3 gazu.
W ostatnim dniu paŸdziernika firma Halliburton rozpoczê³a zabieg szczelinowania hydraulicznego w otworze
Weso³a PIG-2H. Prawdopodobnie po raz pierwszy na œwiecie prowadzono taki zabieg w czynnej kopalni. Portal internetowy Trybuny Górniczej relacjonowa³ operacjê 31
paŸdziernika w artykule „Amerykanie szczelinuj¹ pok³ad
w Weso³ej”. W tekœcie przytoczono wypowiedŸ koordynatora projektu Jerzego Jureczki z Górnoœl¹skiego Oddzia³u
PIG-PIB: – Szczelinowanie z³o¿a powinno znacznie spotêgowaæ uwalnianie metanu z wêgla. Uzyskanie po szczelinowaniu trzy-, czterokrotnie wiêkszych iloœci gazu by³oby
wielkim sukcesem.
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