Przegl¹d Geologiczny, vol. 63, nr 7, 2015

CO W PRASIE PISZCZY
Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii
Miros³aw Rutkowski1
W maju i pierwszej po³owie czerwca
br. w mediach mo¿na by³o znaleŸæ sporo
informacji w mniejszym lub wiêkszym
stopniu zwi¹zanych z geologi¹ i innymi
naukami o Ziemi. Dominowa³y tematy
surowcowe – przede wszystkim wci¹¿ niestabilna sytuacja na rynku ropy i gazu.
Swój udzia³ w puli mia³y katastrofy naturalne – sejsmiczne i wulkaniczne. W zasadzie dwie wymienione grupy tematów, tj. surowce i katastrofy, zapewniaj¹ geologii sta³¹ obecnoœæ na ³amach prasy.
Chcia³oby siê, ¿eby dziennikarze czêœciej pisali o innych
dzia³ach naszej ga³êzi wiedzy – o geologii regionalnej,
historycznej, mineralogii czy badaniach czwartorzêdu.
Takie teksty siê ukazuj¹, jednak gin¹ w morzu doniesieñ
o najbardziej aktualnych, spo³ecznie noœnych problemach.
Nie powinno to dziwiæ – od zawsze dla rasowych dziennikarzy news by³ najbardziej poszukiwan¹ zwierzyn¹ ³own¹.
Ich zdaniem wydarzenia, które zakoñczy³y siê w najlepszym razie dziesi¹tki tysiêcy lat temu, mog¹ byæ interesuj¹ce, lecz nie rozpal¹ masowej wyobraŸni.
Osuwiska w zasadzie spe³niaj¹ omówione wy¿ej kryteria
doboru tematów. Jedyny minus – rzadko bywaj¹ wystarczaj¹co dynamiczne, by mo¿na by³o epatowaæ odbiorców
serwisem na ¿ywo. Do bardziej kompleksowego spojrzenia na to zjawisko przyrodnicze przekonywali naukowcy
z Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego podczas du¿ej konferencji, któr¹
zorganizowali w dniach 19–22 maja br. w Wieliczce. Ich
zdaniem mo¿liwoœæ wyst¹pienia fazy krytycznej masowego ruchu gruntów nale¿y uwzglêdniaæ znacznie wczeœniej
ni¿ wydarzenie znajdzie siê na czo³ówkach gazet. Profesor
Antoni Wójcik z Oddzia³u Karpackiego PIG-PIB 19 maja
w wywiadzie dla krakowskiego Dziennika Polskiego mówi³,
¿e na obszarach gdzie wystêpuj¹ grunty podatne na osuwanie lepiej nic nie budowaæ. „Do 2010 roku nie by³em tak
restrykcyjny, jednak gdy zobaczy³em skutki osuwiska nad
Jeziorem Miêdzybrodzkim – sto zniszczonych budynków
– to zmieni³em zdanie” – uzasadnia swoj¹ opiniê naukowiec.
Przygotowana z du¿ym rozmachem konferencja adresowana by³a do œrodowisk naukowych i samorz¹dowych.
W programie mo¿na by³o znaleŸæ referaty poœwiêcone najnowoczeœniejszym metodom kartowania i monitorowania
osuwisk przy u¿yciu interferometrii satelitarnej, technik
lidarowych, geodezyjnych – nawet z pok³adu dronów.
Szkoda, ¿e w prasie nie ukaza³y siê szersze relacje. Aktywnoœæ wykazywa³ g³ównie Dziennik Polski.
Inne wydarzenie, prawie na antypodach, przyci¹gnê³o
nieporównywalnie wiêksz¹ uwagê mediów. Na pierwszych

stronach gazet i portali internetowych 6 czerwca mo¿na
by³o przeczytaæ o trzêsieniu ziemi, które nawiedzi³o
okolice najwy¿szego szczytu po³udniowo-wschodniej Azji
– Kinabalu na Borneo. W wyniku wstrz¹sów o magnitudzie 6 zginê³o 18 osób. Góra, przez Malezyjczyków uwa¿ana za miejsce œwiête, jest popularnym celem wypraw
turystycznych. Szczyt nie jest trudny do zdobycia, ale dojœcie na wysokoœæ 4095 m, czêœciowo po szlaku ubezpieczonym ³añcuchami, jest mêcz¹ce. S³u¿by ratownicze musia³y
sprowadziæ 137 turystów uwiêzionych wskutek zniszczenia sta³ych zabezpieczeñ.
Katastrofa mia³a swój aspekt obyczajowy. Gazeta Wyborcza 12 czerwca informowa³a, ¿e czwórka zachodnich
turystów zosta³a skazana na trzy dni wiêzienia i karê
grzywny za obsceniczne zachowanie na œwiêtej górze.
Trekkerzy, mimo ostrze¿eñ przewodnika, zrobili sobie selfie po zdobyciu szczytu, niestety – rozebrani do roso³u.
Dzia³o siê to 30 maja, a ich wyczyn rozpowszechniony
przez portale spo³ecznoœciowe rozwœcieczy³ konserwatywnych mieszkañców Malezji i zosta³ uznany za profanacjê,
która wyzwoli³a si³y sejsmiczne.
CO Z T¥ ROP¥?
Zadziwiaj¹co niskie ceny ropy utrzymuj¹ siê od pocz¹tku roku. W dzia³ach gospodarczych gazet i portali
internetowych codziennie mo¿na znaleŸæ analizy wahañ
notowañ gie³dowych. Jednak g³ówne pytanie brzmi – kto
tym steruje? Obecnie wiêkszoœæ ekspertów uwa¿a, ¿e to
Arabia Saudyjska jest g³ównym rozgrywaj¹cym. By³y koncepcje, zw³aszcza w pocz¹tkowej fazie spadku cen, ¿e to
Stany Zjednoczone graj¹ na zni¿kê razem z Rijadem, aby
wywrzeæ presjê na Rosjê. Przypuszczenia okaza³y siê b³êdne,
albowiem niska cena najwyraŸniej uderza w wydobycie
ropy z ³upków. W maju br., po raz pierwszy od 2013 r., kiedy to Departament Energii zacz¹³ prowadziæ monitoring
wydobycia ropy z ³upków, produkcja dzienna zmniejszy³a
siê o 57 tys. bary³ek. Spada równie¿ iloœæ pracuj¹cych
urz¹dzeñ wiertniczych.
Portal forsal.pl z 12 maja cytuje wypowiedŸ ksiêcia
Alwaleda bin Talala, inwestora nale¿¹cego do rodziny
królewskiej, który w wywiadzie udzielonym magazynowi
USA Today powiedzia³: „Oczywiœcie Arabia Saudyjska
i OPEC nie stoj¹ za kryzysem niskiej ceny ropy. Jednak
widaæ pewien pozytywny efekt uboczny. Zobaczymy, jak
wiele firm wydobywaj¹cych ropê z ³upków upadnie przy
tym poziomie cen”.
Wed³ug tego samego Ÿród³a przekonanie o decyduj¹cej
roli Arabii Saudyjskiej podziela wielu przedstawicieli
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amerykañskiej administracji. Szef Banku Rezerwy Federalnej w Dallas Richard Fisher uwa¿a, ¿e to Arabia Saudyjska narzuca niskie ceny surowca. Jego zdaniem dziêki
rekordowo niskim cenom Saudowie s¹ w stanie uderzyæ
z jednej strony w USA i rosn¹cy tam przemys³ wydobycia
ropy z ³upków, a z drugiej w Iran, swojego g³ównego rynkowego rywala. Sami maj¹ na tyle wysokie rezerwy finansowe, by przetrwaæ kryzys.
Plan – jeœli istnieje – mo¿e przynieœæ skutki odwrotne
od zamierzonych, zauwa¿a w komentarzu redakcyjnym
BiznesAlert 27 maja. Powo³uje siê na analizê Marka
Perry’ego z think tanku American Enterprise Institute,
który napisa³: „Saudyjczycy w sposób otwarty chwal¹ siê,
¿e doprowadzili do zahamowania ³upkowej rewolucji, powo³uj¹c siê na 60-procentowy spadek iloœci wiertni od paŸdziernika 2014 r. na terenie USA. Jednak w rzeczywistoœci
uczynili nasz sektor bardziej ¿ywym, przyspieszyli innowacje technologiczne i zablokowali wzrost cen ropy naftowej na nadchodz¹ce dekady” – zauwa¿a amerykañski
analityk.
Na marginesie tej ca³kiem rozs¹dnej analizy mo¿na
dodaæ, ¿e odwrotny skutek dzia³añ OPEC ju¿ raz odnotowano w historii. W latach 70. XX w. organizacja zrzeszaj¹ca g³ównie kraje arabskie na³o¿y³a embargo na
pañstwa popieraj¹ce Izrael. Pocz¹tkowy efekt by³ znakomity – w Stanach Zjednoczonych zabrak³o benzyny w dystrybutorach, a ceny poszybowa³y w kosmos. Skutek
d³ugofalowy by³ jednak odmienny od zamierzeñ – kraje
Zachodu wdro¿y³y programy oszczêdnoœci paliw, g³ównie
w transporcie drogowym oraz postawi³y na rozwój ulepszonych metod wydobycia wêglowodorów z w³asnych
z³ó¿, w tym niekonwencjonalnych. Tak narodzi³a siê
³upkowa rewolucja.
SZANSE POLSKIEGO WÊGLA
Przyczyn zapaœci górnictwa wêgla kamiennego jest
sporo, ale najwa¿niejsz¹ wydaje siê byæ niska konkurencyjnoœæ, spowodowana trudn¹ sytuacj¹ geologiczn¹ kopalñ Górnego Œl¹ska. Kopalnie metanowe o kilometrowej
g³êbokoœci wyrobisk mog¹ przynosiæ zysk w okresach
prosperity globalnej gospodarki, kiedy roœnie zapotrzebowanie i cena surowca, ale przy gorszej koniunkturze nie s¹
w stanie konkurowaæ z tanimi zag³êbiami odkrywkowymi.
Jak wygl¹daj¹ owe miejsca opisuje 2 maja br. Witold Gadomski w artykule „Z³oto wci¹¿ bywa czarne. Jak inni
zarabiaj¹ na wêglu” opublikowanym w Gazecie Wyborczej. Kolumbijska odkrywka Cerrejón, po³o¿ona na wyspie
Guajira, nie jest najwiêksza na œwiecie, ale i tak robi wra¿enie. Kilkunastometrowy nadk³ad nad warstwami wêgla
o mi¹¿szoœci do 10 m zdejmuj¹ spychacze. Pok³ady kruszy
siê materia³ami wybuchowymi, a urobek wybieraj¹ koparki ³y¿kowe o udŸwigu do 60 t. Tu¿ obok jest port Bolivar
z licznymi terminalami wêglowymi. Wydobycie – 32 mln t
rocznie, zatrudnienie – 4,5 tys. osób w kopalni plus 5,5 tys.
osób w firmach kooperuj¹cych. Ale nie tylko fantastyczne
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warunki geologiczne pozwalaj¹ na zalewanie europejskich
rynków kolumbijskim wêglem. Górnicy nie maj¹ ¿adnych
gwarancji zatrudnienia, a w okresie dekoniunktury miêdzynarodowe konsorcjum zarz¹dzaj¹ce mo¿e ³atwo ograniczyæ produkcjê wyp³acaj¹c ludziom niewielkie odprawy.
Wydajnoœæ w kopalni Cerrejón nie jest rekordowa – Black
Thunder Coal Mine w amerykañskim stanie Wyoming
wydobywa rocznie 116 mln t, przy zatrudnieniu niewiele
przekraczaj¹cym tysi¹c osób. Tani wêgiel – ale niskiej
jakoœci – produkuje na ogromn¹ skalê Indonezja (421 mln t
w 2013 r.), w której prawa pracownicze te¿ s¹ pojêciem
abstrakcyjnym. Lektura artyku³u Gadomskiego nie nastraja optymistycznie. Czy¿by górnictwo podziemne skazane
by³o na zag³adê?
Innego zdania jest Krzysztof Sêdzikowski, nowy prezes Kompanii Wêglowej. W wywiadzie udzielonym portalowi BiznesAlert 14 czerwca mówi: „Niech ka¿da z wêglowych firm wyœle za granicê taki procent swojej produkcji jak my, to nie bêdziemy mieæ w Polsce kryzysu.
W minionym roku sprzedaliœmy za granic¹ 4 mln t wêgla,
plan na ten rok zak³ada ponad 5 mln, a w ambitnym scenariuszu nawet 6 mln”.
Sêdzikowski uwa¿a, ¿e powstaj¹ca dopiero Nowa
Kompania Wêglowa bêdzie dobr¹ spó³k¹, pozwalaj¹c¹
uzyskiwaæ zysk nawet w okresach dekoniunktury. Wierzy
w powodzenie programu naprawczego. „Przewidujemy, ¿e
koszty produkcji spadn¹ nam z 294,87 PLN/t w ca³ym
2014 r. do 225,75 PLN/t w lipcu tego roku. To ogromny
postêp. Przy takich dzia³aniach osi¹gniêcie trwa³ej rentownoœci w 2017 r. jest jak najbardziej realne” – mówi z optymizmem prezes KW.
Oby te zapewnienia by³y prawdziwe, bo upadek GZW
(Górnoœl¹skie Zag³êbie Wêglowe) przyniós³by ogromne,
trudne do opisania koszty spo³eczne dla ca³ego regionu.
Spora czêœæ wygaszonych zag³êbi europejskich do dzisiaj
nie mo¿e egzystowaæ bez wsparcia zewnêtrznego, a ich problemy bêd¹ zaprz¹ta³y uwagê w³adz jeszcze przez dekady.
Nieoczekiwany g³os w dyskusji o szansach polskiego
wêgla dotar³ w po³owie czerwca z Watykanu. Papie¿ Franciszek 18 czerwca wyda³ encyklikê „Laudato sii” (Pochwalony b¹dŸ) poœwiêcon¹ g³ównie tematom ekologicznym.
Niektóre fragmenty 190. stronicowego dokumentu , napisanego z iœcie latynoamerykañskim temperamentem, s¹
k³opotliwe z polskiego punktu widzenia. G³owa koœcio³a
katolickiego wypowiada siê zdecydowanie za ograniczeniem wykorzystania paliw kopalnych, z wêglem kamiennym na czele. Tekst encykliki, jeszcze przed oficjaln¹
publikacj¹ znany z przecieków, by³ okreœlany w Watykanie
jako „antywêglowy”, a nawet „antypolski”. O sprawie
pisa³a Rzeczypospolita ju¿ 14 czerwca – na 4 dni przed oficjaln¹ publikacj¹ tekstu. Co prawda dla katolików papie¿
jest nieomylny tylko w kwestiach wiary, ale nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e zdecydowane stanowisko Franciszka,
ciesz¹cego siê ogromnym autorytetem na œwiecie, równie¿
wœród osób o innych przekonaniach, bêdzie mia³o spory
wp³yw na powodzenie œwiatowych negocjacji klimatycznych, które za kilka miesiêcy rozpoczn¹ siê w Pary¿u.

