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W marcu, podobnie jak w styczniu
i lutym tego roku, pierwsze strony gazet
zajmowa³y artyku³y poœwiêcone zgo³a
innym tematom ni¿ tradycyjne spekulacje o wielkoœci zasobów gazu w polskich
³upkach i mo¿liwych implikacjach tego
faktu. Has³a Ukraina i Krym dominowa³y
we wszystkich doniesieniach agencyjnych
i stan taki bêdzie siê utrzymywa³ zapewne przez d³ugie miesi¹ce, jeœli nie lata. Kryzys w znacznym stopniu zwi¹zany jest z zale¿noœci¹ Ukrainy od rosyjskich surowców energetycznych, co usprawiedliwia szersze
omówienie tematu w dalszej czêœci tego przegl¹du prasy.
Zmniejszenie owej zale¿noœci powinno byæ obecnie
zadaniem priorytetowym, zarówno dla Polski, jak i dla
reszty kontynentu. W realiach naszego kraju jednym ze
sposobów mo¿e byæ podziemne zgazowanie wêgla kamiennego, a w przysz³oœci równie¿ brunatnego. Nic dziwnego,
¿e dziennikarze chêtnie zajmuj¹ siê tym zagadnieniem.
W Pulsie Biznesu z 12 marca mo¿na by³o przeczytaæ tekst
Magdaleny Graniszewskiej zatytu³owany „Gaz z wêgla,
k³opoty z g³owy”. Autorka pisze o australijskiej firmie
Linc Energy, okreœlanej jako „lider w badaniach nad
podziemnym zgazowaniem wêgla”, która w³aœnie uzyska³a prawa do rozpoznania z³ó¿ wêgla na koncesji Kobiór.
Australijczycy chwal¹ siê swoim akcjonariuszom zwiêkszeniem aktywów o 2,8 mld ton polskiego wêgla i przekonuj¹, ¿e zgazowanie tych zasobów da naszemu krajowi
pe³n¹ niezale¿noœæ energetyczn¹. W tekœcie mo¿na te¿
przeczytaæ o znacznie bardziej zaawansowanych pracach
G³ównego Instytutu Górnictwa, który w koñcu marca uruchomi³ podziemn¹ instalacjê doœwiadczaln¹ w czynnej
kopalni wêgla Wieczorek. Kilka tekstów poœwiêconych
technologii zgazowania ukaza³o siê w Trybunie Górniczej
i jej internetowym wydaniu nettg.pl. W jednym z nich
Witold Ga³¹zka, w artykule „XXI wiek mo¿e byæ er¹
podziemnego zgazowania” z 29 marca, cytuje wypowiedŸ
prof. Krzysztofa Stañczyka z G³ównego Instytutu Górnictwa, koordynatora projektu w kopalni Wieczorek: „Jeœli za
5 lat zgazowanie podziemne zacznie siê na dobre, to wymagaæ bêdzie kolejnych 20 lat, by technologia siê umocni³a
i rzeczywiœcie zaczê³a nam s³u¿yæ tam, dok¹d nie dotr¹
kopalnie”.
Nale¿y dodaæ, ¿e w europejskich warunkach pionierzy
nowej technologii musz¹ siê zmierzyæ nie tylko z wci¹¿
niejasnymi parametrami procesu, ale równie¿ z rygorystycznymi normami ochrony œrodowiska, a przede wszystkim z zaleceniami unijnej polityki klimatycznej. Bez roz-

wi¹zania problemu wychwytu i sk³adowania dwutlenku
wêgla projekt ma niewielkie szanse na akceptacjê i rozwój.
W marcu najwiêksz¹ sensacj¹ naukow¹, omawian¹
przez wiele tytu³ów prasowych, by³o potwierdzenie istnienia fal grawitacyjnych – zniekszta³ceñ czasoprzestrzeni,
przewidzianych przez Alberta Einsteina w ogólnej teorii
wzglêdnoœci. Uda³o siê to naukowcom z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, którzy badali dane dostarczone przez teleskop BICEP umieszczony na biegunie
po³udniowym. Program zakoñczono w 2008 roku, ale
dopiero teraz uda³o siê stwierdziæ, ¿e gwa³towna inflacja
wszechœwiata, która nast¹pi³a tu¿ po Wielkim Wybuchu,
zostawi³a œlad w postaci drobnych zmarszczek czasoprzestrzeni, widocznych we fluktuacjach mikrofalowego t³a
kosmicznego.
GAZ TO SUWERENNOŒÆ
W publikowanym od czterech lat felietonie poœwiêconym reakcjom mediów na wydarzenia zwi¹zane z naukami o Ziemi staraliœmy siê trzymaæ z dala od wielkiej
polityki. Jednak trudno nie skomentowaæ dramatycznych
wypadków rozgrywaj¹cych siê od koñca zesz³ego roku
na Ukrainie, zw³aszcza ¿e znaczna czêœæ problemów naszego s¹siada jest konsekwencj¹ skrajnego uzale¿nienia od
dostaw rosyjskich surowców energetycznych. Zagro¿enie szanta¿em politycznym, mo¿liwym przy cynicznym
wykorzystaniu ruroci¹gów przez Rosjê, sta³o siê jednym
z g³ównych tematów w polskich mediach, niejako t³em dla
obrazów pokazuj¹cych p³on¹ce barykady na kijowskim
Majdanie, ostrzeliwanie demonstrantów przez oddzia³y
Berkutu i pe³zaj¹c¹ inwazjê „si³ samoobrony” na Krymie,
zakoñczon¹ otwart¹, zbrojn¹ aneksj¹ pó³wyspu. Dziennikarze zaczêli, jak siê wydaje, rozumieæ, ¿e dywersyfikacja dostaw gazu i ropy to nie tylko po¿yteczna dla gospodarki operacja techniczna, lecz równie¿ absolutna koniecznoœæ w naszym po³o¿eniu geopolitycznym. Uzale¿nienie
od dobrej woli g³ównego dostawcy mo¿e siê skoñczyæ
utrat¹ niepodleg³oœci. Tragiczny przyk³ad Ukrainy, która
straci³a ju¿ Krym, a wkrótce mo¿e zostaæ pozbawiona ca³ej
uprzemys³owionej czêœci wschodniej, powinien staæ siê
lekcj¹, pokazuj¹c¹, czym koñczy siê lekcewa¿enie kwestii
bezpieczeñstwa energetycznego. Trzeba uczciwie przyznaæ,
¿e sami te¿ mamy sporo grzechów na sumieniu: opóŸnienia
w rozpoznawaniu i przygotowaniu do eksploatacji zasobów paliw kopalnych – zarówno konwencjonalnych, jak
i niekonwencjonalnych, zbyt wolne tempo budowy terminalu LNG, podziemnych magazynów gazu, sieci ruroci¹gów i interkonektorów, brak zdecydowannia w kwestii
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wyboru i uruchomienia alternatywnych Ÿróde³ zasilania,
z atomowym na czele. Oby refleksja nie przysz³a za póŸno,
bo zaleg³oœci s¹ ogromne. Niestety, trudno liczyæ na podobne skojarzenia w zachodniej czêœci Europy. Postêpuj¹ce
uzale¿nienie od sieci rosyjskich ruroci¹gów, oplataj¹cych
centraln¹ czêœæ kontynentu niczym macki gigantycznej
oœmiornicy, nie wzbudza niepokoju Brukseli. Udzia³ gazu
rosyjskiego w rynku europejskim zwiêkszy³ siê z 26 proc.
w 2012 roku do prawie 30 proc. w roku 2013, jednak trudno znaleŸæ w zachodnich mediach komentarz ostrzegaj¹cy
przed ewidentnym zagro¿eniem. Dopiero 21 marca, po
szczycie unijnym, teoretycznie poœwiêconym promocji nowej polityki klimatycznej UE, PAP donios³a o wypowiedzi
szefa Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya, który
informowa³, ¿e „Unia podejmie konkretne dzia³ania, aby
ograniczyæ uzale¿nienie od dostaw surowców energetycznych z zewn¹trz, szczególnie z Rosji”. Przewodnicz¹cy
powiedzia³, ¿e uzgodniono konkretne kroki dotycz¹ce przyspieszenia budowy interkonektorów miêdzy sieciami przesy³owymi krajów wspólnoty, a tak¿e po³¹czeñ z krajami
trzecimi, aby solidarnie reagowaæ na zak³ócenia w dostawach energii w poszczególnych pañstwach. „Czas, abyœmy
szli w kierunku wspólnoty energetycznej” – zakoñczy³
Van Rompuy.
Konkluzja dobrze wspó³brzmi z wczeœniejszym apelem premiera Donalda Tuska, który 12 marca powiedzia³
w Polskim Radiu, ¿e pañstwa UE powinny wspólnie kupowaæ od Rosji gaz, a potem dzieliæ go miêdzy siebie. Pomys³
solidarnoœci energetycznej nie jest nowy, jednak wydaje
siê, ¿e teraz jest najlepszy czas, by spróbowaæ wdro¿yæ
go w ¿ycie. Na przeszkodzie stoj¹ obawy niektórych krajów, w tym Niemiec, które wol¹ za³atwiaæ interesy bezpoœrednio z Rosj¹. Na krótk¹ metê na pewno zyskuj¹, ale
co bêdzie w przysz³oœci?
NOWE PRZEPISY, STARE PROBLEMY
Tak jak zapowiadano w poprzednim miesi¹cu, nowe
przepisy dotycz¹ce eksploatacji wêglowodorów zosta³y
przedstawione Radzie Ministrów 11 marca. Zgodnie z relacj¹ PAP na konferencji prasowej premier Tusk powiedzia³,
¿e „zbudowaliœmy model, który powinien raczej jednoznacznie sprzyjaæ przedsiêbiorcom, którzy chc¹ zainwestowaæ swoje pieni¹dze, swój czas, swoje mo¿liwoœci w poszukiwania, a póŸniej wydobywanie gazu ³upkowego”. Jak
doda³, rz¹dowi zale¿y na tym, aby „prace nad poszukiwaniem i wydobyciem przyspieszy³y radykalnie”.
Szef rz¹du poinformowa³ te¿, ¿e w ci¹gu dwóch tygodni projekt trafi do laski marsza³kowskiej. „Bêdê liczy³
na szybk¹ pracê w parlamencie w³aœnie ze wzglêdu na
ten kontekst ogólniejszy, nie tylko energetyczny. Dzisiaj
bezpieczeñstwo gazowe staje siê takim podstawowym
warunkiem suwerennoœci ka¿dego, czy prawie ka¿dego,
kraju europejskiego. Na pewno dotyczy to tak¿e Polski”
– podkreœli³.
Niestety, do dnia, w którym niniejszy tekst zosta³ zamkniêty (czyli 15 kwietnia), projekt zmian w przepisach
nie wp³yn¹³ do Sejmu. W Ministerstwie Œrodowiska i Rz¹do-
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wym Centrum Legislacyjnym trwa uzgadnianie poprawek.
Pisze o tym Tomasz Furman w artykule „Trzy lata opóŸnieñ” opublikowanym 15 kwietnia w Rzeczypospolitej.
Jak nale¿a³o siê spodziewaæ, projekt nowych regulacji
prawnych w dziedzinie wydobywania wêglowodorów nie
wzbudzi³ zachwytu w œrodowiskach obroñców klimatu
i przyrody. Anita Karwowska opublikowa³a 12 marca artyku³ „Po ³upkach choæby potop” w dzienniku Metro. Autorka pisze we wstêpie: „Rz¹d otwiera szeroko drzwi firmom,
które chc¹ wydobywaæ i sprzedawaæ gaz ³upkowy. Skutki
dla œrodowiska s¹ wed³ug rz¹du nieistotne”.
Dalej co prawda brak dowodów na owe karygodne lekcewa¿enie skutków prac wiertniczych, ale co tam... Liczy
siê tytu³.
Tygodnik Przegl¹d przypomina z kolei, ¿e trwa protest
w ¯urawlowie, gdzie 3 czerwca 2013 roku grupa mieszkañców sprzeciwi³a siê rozpoczêciu prac wiertniczych przez
koncern Chevron. W artykule „Bronimy ziemi, nie ³amiemy
prawa” opublikowanym 10 marca Helena Leman opisuje
zmagania rolników z ciê¿k¹ zim¹, nie¿yczliwymi politykami i s¹dami, które wyda³y ju¿ kilkanaœcie wyroków w sprawie wykroczeñ pope³nionych w czasie akcji protestacyjnej. Przytacza te¿ wypowiedŸ jednego z uczestników
protestu, Wies³awa Grynia: „Chcieli nam tu zrobiæ drug¹
Amazoniê, ale nie wysz³o”. Jak dowiadujemy siê z dalszej
czêœci tekstu, pan Gryñ wraz z rodzin¹ jest w³aœcicielem
700-hektarowego gospodarstwa. Dla przypomnienia dodajmy, ¿e teren wydzier¿awiony przez Chevron to 3 ha.
MAGNITUDA PRZEBI£A SIÊ DO MEDIÓW
Polscy dziennikarze s¹ chyba jedynymi na œwiecie wci¹¿
u¿ywaj¹cymi skali Richtera, gdy mowa o trzêsieniach ziemi. Logarytmiczny, stopniowany szacunek energii wyzwolonej w czasie wstrz¹sów, opieraj¹cy siê na obserwacji
wychyleñ sejsmometrów okreœlonych typów, w okreœlonej odleg³oœci od epicentrum, wprowadzony zosta³ przez
amerykañskiego geofizyka w latach 20. zesz³ego stulecia.
W latach 70. zast¹pi³ go lepiej oceniaj¹cy energiê system
magnitud. Algorytm wyznaczaj¹cy magnitudê oprócz obserwowanych wychyleñ przyrz¹dów uwzglêdnia wiele innych
danych fizycznych i geologicznych.
W zagranicznych doniesieniach prasowych z 2 kwietnia mo¿na by³o przeczytaæ: „A quake of 8.2 magnitude has
struck off northern Chile” (BBC). PAP w tym samym czasie donosi³a: „Trzêsienie ziemi o sile 8,2 stopnia w skali
Richtera wyst¹pi³o u pó³nocnych wybrze¿y Chile”.
Dlaczego polscy dziennikarze upieraj¹ siê przy skali
Richtera? Trudno powiedzieæ – zapewne z przyzwyczajenia, bo nie œmiemy zarzuciæ ignorancji...
Ale jest jaskó³ka, która byæ mo¿e zwiastuje wiosnê
w mediach! Oto Gazeta Wyborcza tak pisze o wydarzeniu z
2 kwietnia: „Seria silnych trzêsieñ ziemi o magnitudzie
do 8,2 stopnia wyst¹pi³a w nocy ze œrody na czwartek
w pó³nocnym Chile”.
Co prawda ten „stopieñ” mo¿na by sobie darowaæ, ale
i tak jest wyraŸny postêp. Czekamy na odwa¿nych naœladowców.

