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CO W PRASIE PISZCZY
Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii – grudzieñ 2013
Miros³aw Rutkowski1
Jak zwykle w grudniu w prasie pojawi³y siê podsumowania mijaj¹cego roku.
Niestety, nie wypad³y one dobrze dla programu poszukiwañ wêglowodorów ze z³ó¿
niekonwencjonalnych. Nie lepiej by³o te¿
w pozosta³ych sektorach geologii surowcowej; trudno wskazaæ dziedzinê, w której
osi¹gniêto nadzwyczajne wyniki. Metale
taniej¹ od po³owy roku, wiêc KGHM
prawdopodobnie z trudem wypracuje zysk prognozowany
w lutym 2013 roku. Perspektywy na 2014 rok mog¹ byæ
znacznie gorsze, o czym poinformowa³ media prezes spó³ki
Herbert Wirth. Sytuacja w górnictwie wêglowym nie zmienia siê; eufemistycznie rzecz ujmuj¹c, mo¿na j¹ okreœliæ
jako niezwykle skomplikowan¹.
Pomyœlne wieœci nap³ywa³y za to przez ca³y rok z firm
zajmuj¹cych siê eksploatacj¹ klasycznych z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego. Wydobycie wêglowodorów ze z³ó¿
krajowych powoli wzrasta, uruchomiono nowe obiekty eksploatacyjne, dobrze rozwija siê ekspansja na szelfie norweskim, a spó³ki naftowe zapewniaj¹ o ambitnych planach
na rok 2014.
Nad energetyk¹, a tak¿e nad ca³ym naszym energoch³onnym przemys³em wci¹¿ zwisa miecz Damoklesa
w postaci zaostrzenia unijnych regulacji dotycz¹cych
emisji dwutlenku wêgla. 22 stycznia 2014 roku Komisja
Europejska ma przedstawiæ swoj¹ wizjê unijnej polityki
klimatycznej i energetycznej do 2030 roku. Jak domyœlaj¹ siê
publicyœci, Bruksela zaproponuje redukcjê emisji o 40 proc.
wzglêdem 1990 roku. Jak wiadomo, do 2020 roku obowi¹zuje „pakiet 3 × 20”, czyli zmniejszenie emisji o 20 proc.,
zwiêkszenie udzia³u produkcji energii ze Ÿróde³ odnawialnych o 20 proc. i zwiêkszenie efektywnoœci energetycznej
równie¿ o 20 proc. Dwa pierwsze postulaty s¹ prawnie
wi¹¿¹ce, trzeci zalecany. Osi¹gniêcie tych celów ju¿ teraz
nastrêcza polskiej gospodarce ogromnych trudnoœci, a có¿
dopiero zmieszczenie siê w ramach znacznie bardziej wymagaj¹cych przepisów, które mog¹ zostaæ uchwalone, jeœli
rozemocjonowani europos³owie bêd¹ dalej naciskaæ.
Wyjœcie z patowej sytuacji u³atwiæ móg³by rozwój energetyki atomowej, jednak nie wydaje siê, by pierwsze elektrownie j¹drowe powsta³y w planowanym terminie, to jest
w 2024 roku. Wskazuje na to m.in. opóŸnienie w uchwaleniu Polskiego Programu Energetyki Atomowej. Jak informowa³y 20 grudnia serwisy wyborcza.biz i wnp.pl, kluczowy dokument, który mia³ zostaæ zatwierdzony w grudniu
2013 roku, nie bêdzie jednak omawiany na najbli¿szych
posiedzeniach Rady Ministrów.

19 grudnia prasa zajmowa³a siê decyzj¹ premiera
Donalda Tuska, który powo³a³ S³awomira Brodziñskiego
na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska i g³ównego geologa kraju. Dotychczas oba stanowiska piastowa³ Piotr WoŸniak. Prasa oceni³a nominacjê jako
zapowiedŸ przyspieszenia prac nad nowelizacj¹ przepisów
dotycz¹cych poszukiwañ i eksploatacji wêglowodorów ze
z³ó¿ niekonwencjonalnych. Jerzy Dudek w artykule zamieszczonym w Rzeczpospolitej 19 grudnia wskazuje równie¿
na intencjê poprawy relacji rz¹du z przedsiêbiorcami poszukuj¹cymi gazu i ropy z ³upków.
Obok wiadomoœci ciê¿kiego raczej kalibru, dotycz¹cych
gospodarczych funkcji geologii, w prasie grudniowej mo¿na
by³o znaleŸæ te¿ informacje wskazuj¹ce na kulturotwórcz¹
rolê nauk o Ziemi. Dla przyk³adu zacytujmy artyku³, który
ukaza³ siê 27 grudnia w serwisie PAP Nauka w Polsce,
omawiaj¹cy perspektywy reaktywacji Narodowego Muzeum
Przyrodniczego. Pomys³ powo³ania takiej placówki, bêd¹cej
odpowiednikiem zagranicznych muzeów historii naturalnej,
narodzi³ siê w 1919 roku, kiedy to Ministerstwo Wyznañ
Religijnych i Oœwiecenia Publicznego wyda³o stosowny
dekret. Niewiele z tego wysz³o, pe³n¹ dzia³alnoœæ podjê³o tylko Pañstwowe Muzeum Zoologiczne w latach 30. XX wieku.
Kolejne przymiarki do lokalizacji muzeum inicjowane przez
Polsk¹ Akademiê Nauk zajê³y ca³e dziesiêciolecia, a tymczasem cenne zbiory paleontologiczne pokrywa³y siê kurzem
w magazynach w £omnej pod Warszaw¹ i wielu innych
pomieszczeniach akademii. Profesor Jerzy Dzik, orêdownik organizacji centralnego muzeum, powiedzia³ dziennikarzom PAP, ¿e s¹ szanse, by nowa placówka powsta³a
wkrótce na warszawskim Mariensztacie. Œrodki na jej budowê maj¹ wyasygnowaæ PAN, Ministerstwo Œrodowiska
i Unia Europejska, a instytucja ma siê wzorowaæ na doœwiadczeniach Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Powstania
Warszawskiego. Idea niew¹tpliwie s³uszna – byæ mo¿e najwy¿szy czas, by Muzeum Geologiczne PIG-PIB równie¿
nieco zmodernizowa³o sw¹ dzia³alnoœæ?
GAZ Z £UPKÓW – NIEWESO£Y BILANS
Spadek liczby wierceñ o po³owê w stosunku do 2012 roku,
brak skutecznych szczelinowañ, wycofanie siê z poszukiwañ du¿ych koncernów: ExxonMobil, Marathon Oil, Talisman Energy, wygaszenie niektórych koncesji – podsumowuje W³odzimierz Knap w artykule „Nie ma regulacji,
nie ma odwiertów” opublikowanym w Dzienniku Polskim
27 grudnia. Publicysta krakowskiej gazety upatruje g³ówn¹
przyczynê tego stanu rzeczy w braku regulacji prawnych,
zw³aszcza dotycz¹cych opodatkowania i powo³ania NOKE.
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Ma to uniemo¿liwiaæ szefom wielkich spó³ek naftowych
spokojne, wieloletnie planowanie. Podobne stanowisko prezentuj¹ równie¿ inni dziennikarze. Pewnie du¿o w tym
prawdy, ale nale¿y przypomnieæ, ¿e warunkiem ka¿dego
planowania jest fizyczna obecnoœæ jego podmiotu – w tym
przypadku gazu w ³upkach nadaj¹cego siê do eksploatacji
znanymi dzisiaj metodami. Wiadomo, ¿e w sensie geologicznym gaz ten istnieje – œwie¿e próbki z wierceñ poddane
desorpcji oddaj¹ znaczne iloœci metanu. Gorzej z produkcj¹,
któr¹ nale¿y wywo³aæ po szczelinowaniu hydraulicznym.
Dotychczasowe próby – a w horyzontalnych odcinkach
odwiertów by³o ich ju¿ siedem – nie da³y zadowalaj¹cych
rezultatów. Wci¹¿ nie wiadomo, czy przyczyny niepowodzeñ nale¿y szukaæ w importowanej technologii szczelinowania, poprawnoœci technicznej wykonanych odwiertów
czy w specyficznych w³aœciwoœciach ³upków dolnego paleozoiku. Jest wysoce prawdopodobne, ¿e spektakularny sukces uzyskany chocia¿by w jednym odwiercie dostarczy³by
firmom poszukiwawczym znacznie silniejszego impulsu
motywacyjnego ni¿ najlepiej opracowana ustawa wêglowodorowa. Co nie oznacza oczywiœcie, ¿e mo¿na umniejszaæ
znaczenie legislacji i racjonalnej tabeli podatkowej. Wrêcz
przeciwnie – dobre prawo, w miarê przyjazne dla inwestorów, a jednoczeœnie gwarantuj¹ce ochronê œrodowiska
jest pilnie potrzebne. Jednak w dzisiejszym, konkretnym
momencie niezbêdny jest prze³om, by wielkie koncerny
znów zaczê³y inwestowaæ w wiercenia, badania i rozwój.
Inaczej mog¹ nam groziæ ca³e lata stagnacji i powolnej
budowy w³asnej technologii, byæ mo¿e ca³kiem odmiennej
od amerykañskiej.
Warunki do rozwoju bran¿y ³upkowej w Europie tymczasem nieco siê poprawi³y. W efekcie negocjacji przedstawicieli rz¹dów z europos³ami z projektu nowelizacji dyrektywy o ocenie oddzia³ywania na œrodowisko uchwalonej
przez Parlament Europejski w paŸdzierniku 2013 roku wykreœlono zapis dotycz¹cy obowi¹zku przeprowadzania przez
inwestorów pe³nej oceny oddzia³ywania ju¿ na etapie poszukiwañ. O sukcesie koalicji z³o¿onej z przedstawicieli rz¹dów
Polski, Wêgier, Czech, S³owacji, Rumunii oraz Wielkiej
Brytanii donios³y 19 grudnia PAP oraz agencja Bloomberg.
Nie koñczy to wojny o gaz z ³upków, ale pokazuje, ¿e
przeciwnicy nowej technologii udostêpniania wêglowodorów nie maj¹ dominuj¹cej pozycji w organach Unii Europejskiej. W styczniu Komisja Europejska przedstawi w³asne
propozycje regulacji poszukiwañ i eksploatacji nowych
Ÿróde³ energii. Publicyœci zak³adaj¹, ¿e bêd¹ to raczej rozs¹dne zalecenia, niewi¹¿¹ce prawnie, zapewne znacznie
mniej restrykcyjne ni¿ postulaty frakcji socjalistów i Zielonych, dysponuj¹cych obecnie niewielk¹ przewag¹ g³osów
w Strasburgu.
ZAPOMNIANE ZASOBY
Media rzadko ostatnimi czasy przypominaj¹ sobie, ¿e
oprócz potencjalnych z³ó¿ gazu i ropy w ³upkach mamy
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równie¿ inne dobra ukryte w g³êbi Ziemi. Zasoby bursztynu na LubelszczyŸnie sta³y siê regionaln¹ sensacj¹,
gdy Dziennik Wschodni opublikowa³ 29 listopada artyku³
Paw³a Puzio pod tytu³em „Nawet 10 tys. ton bursztynu
w okolicach Parczewa”. Z tekstu dowiadujemy siê, ¿e
dwie firmy z Gdañska i Jas³a z³o¿y³y ju¿ wnioski o koncesje na poszukiwania pomiêdzy Parczewem i Lubartowem,
na gruntach nale¿¹cych do skarbu pañstwa, pierwotnie
przeznaczonych pod lotnisko. Wnioski rozpatruje obecnie Urz¹d Marsza³kowski w Lublinie. Jak doda³a Beta Górka, rzecznik prasowy urzêdu, w obydwu przypadkach
konieczne bêdzie przedstawienie oceny oddzia³ywania na
œrodowisko.
W artykule powo³ano siê na oceny Pañstwowego Instytutu Geologicznego szacuj¹cego potencja³ delty parczewskiej na 10 tys. ton bursztynu oraz dokumentacjê najwiêkszego z³o¿a Górka Parczewska, którego zasoby wydobywalne wynosz¹ 1088 ton.
Szansê na rozwój regionu dziêki eksploatacji bursztynu
widzi starosta powiatu parczewskiego. Podobnego zdania
jest wójt gminy NiedŸwiada, na której terenie prawdopodobnie skoncentrowane bêd¹ poszukiwania. Dostrzega
jednak zagro¿enia dla œrodowiska, które pojawi¹ siê, jeœli
eksploatacja bêdzie prowadzona metod¹ odkrywkow¹,
podobnie jak w okolicach Kaliningradu, w jedynej kopalni
tego surowca nad Ba³tykiem. Obawy rozwiewa przedsiêbiorca operuj¹cy na Wybrze¿u, zainteresowany równie¿
z³o¿ami lubartowskimi, który twierdzi, ¿e w Polsce w grê
wchodzi tylko metoda hydrauliczna, która nie dewastuje
terenu tak jak wydobycie odkrywkowe.
Boom bursztynowy, widoczny równie¿ na Pomorzu,
spowodowany zosta³ gwa³townym wzrostem ceny surowca
– pisze Aneta Urbanowicz w tekœcie „Bursztyn czeka”
opublikowanym 18 grudnia w Tygodniku Zamojskim. Jeszcze piêæ lat temu zak³ady jubilerskie za kilogram jantaru
p³aci³y 1000 z³, obecnie cena siêga 10 tys. z³.
O innej niedocenianej kopalinie napisa³ 30 grudnia
Kurier Szczeciñski. W tekœcie zatytu³owanym „Ciep³o do
wziêcia” opisano inicjatywê dwóch organizacji spo³ecznych z Ko³obrzegu postuluj¹cych wykorzystanie wód
termalnych, które w 1968 roku nawiercono na g³êbokoœci
700 metrów podczas poszukiwañ naftowych. Woda o charakterze solanki, byæ mo¿e leczniczej, mia³a temperaturê
35 stopni Celsjusza. Urz¹d miasta sch³odzi³ pocz¹tkowy
entuzjazm, oceniaj¹c, ¿e rekonstrukcja odwiertu bêdzie
kosztowaæ oko³o 3 mln z³, a drugie tyle poch³onie budowa
kompleksu rekreacyjnego, co inwestycjê czyni nieop³acaln¹. Niezra¿eni dzia³acze argumentowali, ¿e oœrodek geotermalny podniós³by atrakcyjnoœæ turystyczn¹ Ko³obrzegu,
œwiec¹cego pustkami po zakoñczeniu sezonu letniego. Aby
przeci¹æ w¹tpliwoœci, urzêdnicy zamówili w Pañstwowym
Instytucie Geologicznym ekspertyzê, która pozwoli na
ocenê szans przedsiêwziêcia. Dzia³acze z Ko³obrzegu trzymaj¹ kciuki za pomyœlne wyniki badañ, a prasa sekunduje
ich nadziejom.

