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Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii – luty 2015
Miros³aw Rutkowski1
O ile w styczniu w mediach dominowa³ jeden temat – górnictwo wêgla kamiennego – o tyle w lutym sytuacja
wróci³a do normy. Wêgiel przeniós³ siê
z pierwszych stron gazet do dzia³ów gospodarczych, a w prasie mo¿na by³o znaleŸæ mozaikê doniesieñ dotycz¹cych prawie wszystkich sektorów nauk o Ziemi.
Nie œwiadczy to o nag³ej poprawie kondycji œl¹skich kopalñ. Redakcje przypuszczalnie uzna³y, ¿e
czytelnicy s¹ zmêczeni tematem i woleliby poczytaæ o czymœ
innym. Byæ mo¿e maj¹ racjê, ale problem nie znikn¹³.
Œwiadczyæ o tym mo¿e tekst „Wêglowa wojna cenowa”
Justyny Piszczatowskiej i Rafa³a Zasunia opublikowany
27 lutego br. na portalu Wysokie Napiêcie. Otwiera go zdanie: – Tak taniego wêgla jeszcze nie by³o. Kompania Wêglowa (KW) proponuje elektrowniom surowiec po 7,20
i 7,40 PLN za gigad¿ul [GJ], czyli oko³o 170 PLN za tonê.
Próbuje w ten sposób podtrzymaæ p³ynnoœæ finansow¹.
Konkurenci – Bogdanka i KHW (Katowicki Holding Wêglowy) – maj¹ doœæ i pisz¹ skargi. W dalszej czêœci artyku³u mo¿na znaleŸæ informacjê, ¿e œredni koszt wydobycia
w KW to ok. 300 PLN za tonê, a Agencja Rozwoju Przemys³u szacuje zapasy niesprzedanego surowca na 8 mln ton.
Sporo miejsca prasa poœwiêca³a gazowi ziemnemu. Na
prowadzenie wybi³ siê sukces firmy San Leon, która pochwali³a siê pozytywnymi wynikami odwiertu Rawicz-12
(z³o¿e konwencjonalne). Na uwagê zas³uguje nie tyle rezultat – raczej œredni wed³ug kryteriów bran¿owych – co
operatywnoœæ specjalistów PR obs³uguj¹cych irlandzk¹
spó³kê. Uda³o im siê zamieœciæ informacjê w prawie
wszystkich publikatorach. Akcje firmy na londyñskiej
gie³dzie podskoczy³y o 45%.
Interesuj¹cy tekst o ma³o znanych perspektywach surowcowych Ukrainy opublikowa³ 17 lutego br. Marcin
Gawêda na portalu biznes.pl. Okazuje siê, ¿e kraj ten ma
spore szanse na uniezale¿nienie siê od Gazpromu. Zu¿ycie
gazu w pañstwie, porównywalnym co do obszaru i liczby
ludnoœci z Polsk¹, wynosi³o w ubieg³ych latach ok. 50 mld m3
rocznie (przypomnijmy, ¿e nasze zapotrzebowanie roczne
to ok. 16 mld m3). Na Ukrainie nikt siê tym specjalnie nie
przejmowa³, póki Rosjanie dostarczali tani surowiec. Byæ
mo¿e dlatego wydobycie z w³asnych z³ó¿ spad³o z 70 mld m3
w latach 70. XX w. do 20 mld m3 obecnie. Cytowany
w artykule Cezary Filipowicz, wiceprezes United Oilfield
Services, uwa¿a, ¿e nasz wschodni s¹siad wci¹¿ dysponuje
sporym potencja³em gazowym i potrzeba tylko wiêkszej
aktywnoœci inwestycyjnej, ¿eby ograniczyæ, a byæ mo¿e
z³amaæ, monopol Gazpromu. W obecnej sytuacji politycz-

nej nie bêdzie to ³atwe, ale przy wzglêdnej stabilizacji –
ca³kowicie realne.
Obok powa¿nych tematów gospodarczych w lutowej
prasie mo¿na by³o znaleŸæ sporo tekstów poœwiêconych
sprawom niewp³ywaj¹cym bezpoœrednio na losy œwiata.
Powróci³a zagadka studni lodowych na Syberii, omawiana
jakiœ czas temu w naszej rubryce. Zas³u¿ony dla promocji
tematu Siberian Times doniós³ o pojawieniu siê czterech
nowych obiektów na P³w. Jamalskim (informacjê przedrukowa³ 25 lutego br. portal onet.pl). Jak relacjonuje gazeta,
prof. Wasilij Bogojawlienskij, zastêpca dyrektora Instytutu
Poszukiwañ Nafty i Gazu Rosyjskiej Akademii Nauk, wezwa³ do wszczêcia pilnego dochodzenia. Powszechnie szanowany naukowiec martwi siê o bezpieczeñstwo mieszkaj¹cych na tych terenach Rosjan – informuje Siberian Times.
Spoœród doniesieñ poœwiêconych sprawom krajowym
wybraliœmy optymistyczn¹ informacjê opublikowan¹ 5 lutego w krakowskiej mutacji Gazety Wyborczej. Wizualizacja „The Tatra Mountains during the Last Glacial Maximum”, dzie³a Jerzego Zasadnego z AGH i Piotra K³apyty
z UJ zosta³a uznana za najlepsz¹ mapê opublikowan¹
w 2014 r. w miêdzynarodowym czasopiœmie Journal of
Maps – donosi Gazeta Wyborcza i zaznacza, ¿e jurorzy
docenili przydatnoœæ opracowania w popularyzacji wiedzy
geologicznej.
TRUJ¥CY SMOG WISI NAD POLSK¥
Ograniczenie emisji CO2 to sztandarowa, choæ kontrowersyjna idea Unii Europejskiej. Na co dzieñ o wiele bardziej dolegliwe jest jednak „zwyk³e” zanieczyszczenie
powietrza py³ami i truj¹cymi zwi¹zkami chemicznymi, ni¿
hipotetycznie szkodliwa domieszka antropogenicznego
dwutlenku wêgla. Dobrze, ¿e UE dostrzeg³a problem.
Gorzej, ¿e dotyczy on przede wszystkim Polski – jakoœæ
powietrza w naszym kraju jest skandaliczna. Jak napisa³a
27 lutego Dominika Wantuch na portalu wyborcza.biz,
Komisja Europejska wystosowa³a w³aœnie tzw. uzasadnion¹ opiniê w sprawie przekroczenia normy dla py³ów
zawieszonych PM 10. Jeœli w ci¹gu dwóch miesiêcy nie
przekonamy Brukseli, ¿e coœ siê w tej sprawie robi, to grozi
nam proces w Trybunale Sprawiedliwoœci i kara w wysokoœci 4 mld PLN. Interesuj¹ce jest, ¿e komisja win¹ obarcza przede wszystkim gospodarstwa domowe spalaj¹ce
z³ej jakoœci wêgiel i drewno, a nie elektrownie i zak³ady
chemiczne, które do tej pory by³y dy¿urnym ch³opcem do
bicia. Autorka tekstu przytacza dane dokumentuj¹ce stopieñ zanieczyszczenia powietrza zw³aszcza na po³udniu
kraju, a tak¿e w Warszawie i Wroc³awiu. Najbardziej szokuj¹cy przyk³ad znaleŸliœmy jednak na portalu TVN 24
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Kraków z 28 lutego. Z powodu smogu odwo³ano imprezê
„Nocne biegówki”, która co wtorek odbywa³a siê na Górnej
Równi Krupowej w Zakopanem.
– O ile w ci¹gu dnia jeszcze nie ma tragedii, o tyle po
zmroku smród na trasach jest nie do wytrzymania – powiedzieli amatorzy nocnego biegania reporterowi TVN 24.
Organizatorzy nie chc¹ rezygnowaæ z cotygodniowych
spotkañ. W przysz³ym sezonie planuj¹ przenieœæ imprezê
na lepiej przewietrzan¹ Zakopiañsk¹ Trasê Centralnego
Oœrodka Sportu.
BLI¯EJ DO EUROPEJSKIEJ
UNII ENERGETYCZNEJ
W prawie wszystkich mediach mo¿na by³o znaleŸæ
25 lutego doniesienia o przyjêciu przez Komisjê Europejsk¹ strategii budowy nowej unii energetycznej, która
ma wzmocniæ bezpieczeñstwo krajów wspólnoty. Wed³ug
PAP plan przewiduje wiêksz¹ solidarnoœæ pomiêdzy
pañstwami, lepsz¹ przejrzystoœæ umów miêdzynarodowych i bardziej zintegrowany rynek. W strategii wyliczono
konkretne dzia³ania, które zostan¹ podjête w najbli¿szych
latach. Obejmuj¹ one m.in. budowê po³¹czeñ energetycznych, dywersyfikacjê Ÿróde³ energii i dróg przesy³u, opracowanie planów europejskich i regionalnych na wypadek
kryzysu energetycznego, zmianê zasad dotycz¹cych zawierania przez kraje UE umów z dostawcami energii tak,
¿eby KE kontrolowa³a je jeszcze przed podpisaniem, a tak¿e
zwiêkszenie przejrzystoœci kontraktów komercyjnych.
Zapowiedziano te¿ przygotowanie unijnej strategii dotycz¹cej gazu LNG (Liquefied Natural Gas), aby u³atwiæ
i przyspieszyæ jego dostawy do UE. W konsekwencji
mia³by siê on staæ tañszy. Wa¿nym elementem unii energetycznej ma byæ zwiêkszanie efektywnoœci energetycznej,
m.in. przez docieplanie budynków.
Pañstwa takie jak Algieria, Turcja, Azerbejd¿an,
Turkmenistan, kraje Bliskiego Wschodu i Afryki maj¹ siê
staæ strategicznymi partnerami w dziedzinie energii. Z kolei
Rosja nie jest ju¿ uznawana za takiego partnera. Dopiero gdy
„okolicznoœci bêd¹ w³aœciwe”, UE ma rozwa¿yæ ukszta³towanie na nowo relacji energetycznych z tym krajem.
Wprawdzie wiceprzewodnicz¹cy KE Marosz Szefczowicz zachwala³ na konferencji prasowej przyjêty w³aœnie
plan jako „najbardziej ambitny projekt w dziedzinie energii
od czasu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Wêgla
i Stali”, to jednak polscy publicyœci mieli w¹tpliwoœci.
Rozczarowanie budzi³ brak odniesienia do idei Donalda
Tuska o wspólnym zakupie gazu. Stopieñ dezaprobaty wyra¿anej w artyku³ach zale¿a³ g³ównie od sympatii politycznych autorów tekstów. O ile Andrzej Kublik na ³amach
Gazety Wyborczej pisa³, ¿e projekt to ogólne has³a zamiast
szczegó³ów, o tyle w Gazecie Prawnej mo¿na by³o ju¿
przeczytaæ, ¿e unia energetyczna leg³a w gruzach, bo wspólnych zakupów gazu nie bêdzie. No có¿, wyraŸnie widaæ, ¿e
kampania wyborcza rozkrêca siê.
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CO ZAWIOD£O W POLSKIM
PROGRAMIE £UPKOWYM?
Og³oszona 31 stycznia br. decyzja Chevronu o wycofaniu siê z poszukiwañ gazu w polskich ³upkach nasili³a pesymistyczne nastroje narastaj¹ce od d³u¿szego czasu w prasie.
W lutym w kilku gazetach ukaza³y siê artyku³y o tytu³ach
jak ze sztancy: Nowa Trybuna Opolska z 5 lutego – Po¿egnania z ³upkami, Gazeta Wyborcza Kielce z 28 lutego –
Po¿egnania z gazem. Tak¿e Tygodnik Zamojski opatrzy³
swój tekst z 28 lutego tytu³em – jak¿e oryginalnym – Po¿egnania z gazem.
We wszystkich artyku³ach dziennikarze zastanawiaj¹
siê nad przyczynami niepowodzeñ. Jednym tchem wymieniaj¹ opóŸnienia w tworzeniu bardziej przyjaznego dla
przedsiêbiorców prawa, zbyt ma³¹ iloœæ otworów i trudn¹
geologiê – z naciskiem na dwa pierwsze elementy.
Naszym zdaniem przyczyn jest wiêcej, ale najwa¿niejsza to specyficzne w³aœciwoœci utworów ilastych dolnego
paleozoiku w g³ównych basenach sedymentacyjnych.
Profesor Grzegorz Pieñkowski 2 lutego br. wyjaœnia³
dziennikarzowi z New York Times, ¿e „polskie ³upki s¹
bardziej plastyczne i przez to trudniejsze do szczelinowania, wymagaj¹ przy tym stosowania znacznie wy¿szych
ciœnieñ”. Ponadto doda³, ¿e „czêœæ warstw ³upkowych
zawiera minera³y ilaste, które pêczniej¹ w kontakcie
z wod¹, zatykaj¹c wytworzone szczeliny i pory, tym
samym ograniczaj¹c przep³yw gazu”.
Problem by³ znany od chwili wykonania pierwszego
pe³nego odwiertu gazowego w lipcu 2013 r. Z otworu Lane
Energy £ebieñ LE-2H, ku konsternacji specjalistów,
pop³ynê³o tylko ok. 8 tys. m3 gazu na dobê, mimo – wydawa³o siê – niez³ych parametrów poziomu produktywnego.
Podobna historia powtórzy³a siê w wielu otworach. Gaz
w ³upkach by³, jak œwiadczy³y badania laboratoryjne, lecz
standardowa technologia szczelinowania nie skutkowa³a.
W celu wyjaœnienia przyczyny trudnoœci technologicznych
PGNiG powo³a³o nawet konsorcjum z³o¿one z krajowych
ekspertów naftowych – donosi³a o tym prasa ponad rok
temu. Informacje o wynikach prac ekspertów jak dot¹d siê
nie pojawi³y.
Sygna³y z bran¿y przedostawa³y siê do mediów, lecz na
ogó³ by³y lekcewa¿one. Dziennikarze woleli siê zajmowaæ
przewlek³ymi pracami nad ustaw¹ wêglowodorow¹ i piêtnowaniem mitrêgi biurokratycznej. Bardzo trudno by³o im
zrozumieæ prost¹ prawdê: jeœli z otworu – chocia¿ jednego
– pop³yn¹³by gaz w znacz¹cej iloœci to ¿adne przeszkody
nie powstrzyma³yby odkrywców przed wykonaniem kolejnych odwiertów. Business is business. Koncerny naftowe
eksploatuj¹ gaz i ropê nawet w skrajnie trudnych warunkach – w krajach objêtych wojn¹, w Arktyce i na pe³nym
morzu. Polska biurokracja na pewno by ich nie wystraszy³a. Co jednak mog¹ pocz¹æ, jeœli w ¿adnym z kilkudziesiêciu otworów nie uzyskano komercyjnego przep³ywu?
Wydaje siê, ¿e jedyn¹ szans¹ na uruchomienie produkcji w rozs¹dnej perspektywie czasowej s¹ intensywne badania podstawowe. Trzeba tak zmodyfikowaæ technologiê
wydobycia, ¿eby nadawa³a siê do polskich warunków geologicznych. Czy jesteœmy w stanie tego dokonaæ? Standardowa odpowiedŸ brzmi – czas poka¿e.

