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Mimo ¿e redakcje g³ównych dzienników na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika mia³y co innego na g³owie ni¿ geologia, to jednak i dla naszej skromnej
dzia³ki znalaz³o siê w prasie nieco miejsca. I to ca³kiem sporo, g³ównie za spraw¹ rynku ropy i gazu, wci¹¿ wprawiaj¹cego ekspertów w os³upienie. Ceny
wêglowodorów nie chc¹ siê podnieœæ,
a w poszukiwaniu dna towarzysz¹ im inne surowce. Nowe
œwiat³o na przyczyny tego stanu rzeczy rzuca Martin Sandbu, komentator Financial Timesa:
– Nie spowolnienie w chiñskiej gospodarce, ani ³upkowy boom w USA, ale g³êbokie zaanga¿owanie sektora
finansowego na rynkach surowcowych stoi za ostatnim
za³amaniem notowañ – ocenia Sandbu, cytowany w artykule Marka Wierciszewskiego pt. „Prawdziwa przyczyna
surowcowego krachu”, opublikowanym na portalu Pulsu
Biznesu 10 paŸdziernika. Amerykañski analityk przypomina, ¿e wiêkszoœæ projektów surowcowych wspieraj¹ banki,
udzielaj¹c kredytów. Jeszcze kilka lat temu œrodki na
poszukiwania i eksploatacjê wêglowodorów niekonwencjonalnych, a tak¿e innych surowców, by³y dosyæ ³atwo
dostêpne. Nadpoda¿ kapita³u spowodowa³a wzrost produkcji, i to znacznie ponad wolumen, który by³a w stanie
wch³on¹æ gospodarka. To wywo³a³o spadek cen, w konsekwencji problemy ze sp³at¹ kredytów i wycofanie siê banków z dalszego finansowania. Na domiar z³ego same banki
zajê³y siê handlem surowcami, g³ównie za poœrednictwem
funduszy inwestycyjnych. Obni¿ka cen wp³ynê³a zatem na
wyniki banków, przyspieszaj¹c ich paniczn¹ ucieczkê
z rynków surowcowych, co jeszcze bardziej rozkrêci³o spiralê dekoniunktury.
Teza jest ciekawa, naszym ca³kiem amatorskim zdaniem bliska pewnoœci, jeœli siê weŸmie pod uwagê mo¿liwoœci molochów finansowych, obracaj¹cych kapita³em
przekraczaj¹cym czêsto PKB œredniej wielkoœci pañstw.
Na krajowym podwórku dominowa³a tematyka wyborcza, czêsto powi¹zana jednak z surowcow¹. Spore wra¿enie wywo³a³o otwarcie gazoportu w Œwinoujœciu z udzia³em
premier Ewy Kopacz. Z³oœliwi komentatorzy podkreœlali
co prawda, ¿e akt celebrowany 10 paŸdziernika by³ nieco
przedwczesny, bo do pe³nego uruchomienia terminalu jeszcze daleka droga, ale ukoñczenie tej inwestycji – nawet
umowne – jest ogromnym wk³adem w zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego. Przy okazji analitycy oceniali
mo¿liwoœci wykorzystania pe³nej mocy przerobowej gazoportu i ekonomiê jego funkcjowania. Nie brak by³o g³osów
sceptycznych. Nale¿y jednak przypomnieæ, ¿e na pocz¹tku
lat 90. XX w. gdañski Naftoport uwa¿ano za zbyt du¿y jak

na polskie potrzeby, elektrowniê j¹drow¹ w ¯arnowcu – za
ca³kowicie zbêdn¹, a nieco póŸniej – ¿e ruroci¹g gazowy z
Norwegii do niczego siê nie przyda…
Skupiaj¹c uwagê na czystej geologii, nale¿y odnotowaæ porozumienie w sprawie utworzenia Geoparku Chêciñsko-Kieleckiego, które 5 paŸdziernika podpisa³y samorz¹dy kilku gmin œwiêtokrzyskich i Kielc. O sprawie mo¿na
by³o siê dowiedzieæ z portalu gminy Sitkówka-Nowiny.
Plany animatorów przedsiêwziêcia, m.in. burmistrza Chêcin Roberta Jaworskiego, s¹ ambitne – siêgaj¹ wpisania
geoparku na listê UNESCO. Park, co prawda, jeszcze nie
istnieje, ale bior¹c pod uwagê walory regionu, czynne ju¿
obiekty, jak i zapa³ w³odarzy terenu nale¿y siê spodziewaæ
szybkich efektów. A¿ dziw, ¿e tak póŸno do tego siê zabrano, bo nikogo nie trzeba przekonywaæ, ¿e Chêciny i okolice to mekka polskich geologów. Udowodni³ to po raz
kolejny 84. zjazd PTG, który w dniach 9–11 wrzeœnia
odbywa³ siê w imponuj¹cym Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej, zbudowanym dziêki energii w³adz gminy
Chêciny i Uniwersytetu Warszawskiego, na górze Rzepka.
W tych samych Górach Œwiêtokrzyskich, gdzie w 1921 r.
odby³ siê 1. zjazd PTG…
GEOLOGIA W KOSMOSIE
Ciasno zaczyna siê robiæ na starej Ziemi, coraz trudniej
o odkrycia. Mo¿e czas pomyœleæ o ekspansji w kosmos,
gdzie na geologów czekaj¹ prawdziwe zagadki? Zachêcaj¹
do tego nawet popularne media, publikuj¹c sensacyjne
doniesienia z dalekich szlaków. Oto 2 paŸdziernika mo¿na
by³o przeczytaæ w Onecie, ¿e NASA prosi o pomoc w rozwi¹zaniu zagadki tajemniczych b³yszcz¹cych punktów na
powierzchni kar³owatej planety Ceres, która wchodzi w
sk³ad pasa planetoid. Odkry³a je w styczniu sonda Dawn,
a coraz lepsze zdjêcia zaczê³y docieraæ do centrum kontroli
misji we wrzeœniu, gdy urz¹dzenie wesz³o na orbitê planetoidy. Okaza³o siê, ¿e jeden z jasnych punktów to góra
o niesamowicie lœni¹cych zboczach, przekraczaj¹cych
mo¿liwoœci rejestracji systemów wizyjnych sondy. Po
wprowadzeniu zmian w oprogramowaniu szczegó³y zaczê³y byæ widoczne, ale wci¹¿ nie wiadomo z czego zbudowana jest struktura wyrastaj¹ca na wysokoœæ ponad 6 km
z dna krateru Occator. St¹d proœba – jeœli wierzyæ Onetowi
– o pomoc w wyjaœnieniu budowy obiektu.
Byæ mo¿e na odpowiedŸ jest ju¿ za póŸno, albowiem
7 paŸdziernika czasopismo Urania na swoim portalu internetowym obwieœci³o, ¿e NASA zna ju¿ odpowiedŸ – tajemnicza góra jest zbudowana… z soli. Wci¹¿ jednak nie
wiadomo co to za sól, bo jak mówi¹ specjaliœci z agencji
kosmicznej „nie ma ³atwego sposobu okreœlenia typu soli,
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poniewa¿ ró¿ne sole nie maj¹ wyraŸnych, charakterystycznych linii w swoim widmie. W celu ich odró¿nienia opieramy siê czêœciowo na wiedzy z zakresu geochemii”.
Tak wiêc zagadka rozwi¹zana zosta³a czêœciowo. Mo¿e
zdjêciom zamieszczonym na portalu www.nasa.gov warto
przyjrzeæ siê okiem geologa?
Fascynuj¹ce zdjêcia docieraj¹ te¿ z innej sondy NASA
– New Horizons, okr¹¿aj¹cej Plutona. Na portalu naukowym Gazety Wyborczej 2 paŸdziernika by³o mo¿na obejrzeæ niektóre z nich w wysokiej rozdzielczoœci. Portal
cytuje s³owa Williama McKinnona, jednego z cz³onków
zespo³u New Horizons: – To niezwyk³y, wprawiaj¹cy w
os³upienie krajobraz, który ci¹gnie siê przez setki kilometrów. Przypomina bardziej korê drzewa czy ³uski smoka
ni¿ formy ukszta³towania terenu.
Najbardziej rewolucyjne osi¹gniêcie odnotowali
naukowcy badaj¹cy Marsa. Jak relacjonuje Piotr Stanis³awski, w tekœcie opublikowanym 28 wrzeœnia na portalu
gazeta.pl, specjalistom z NASA uda³o siê udowodniæ, ¿e
intryguj¹ce œlady, od dawna znane ze zdjêæ katerów marsjañskich, wyrzeŸbi³a jednak okresowo p³yn¹ca woda.
Co wiêcej, woda wci¹¿ siê tam pojawia, co jest niezwykle
wa¿ne z punktu widzenia ewentualnych odwiedzin cz³owieka na Czerwonej Planecie. Zachowuje ona konstystencjê ciek³¹ dziêki solom, obni¿aj¹cym temperaturê krzepniêcia. Odkrycie og³oszono na specjalnej konferencji prasowej, poœwiêconej wynikom badañ prowadzonych za
pomoc¹ urz¹dzenia HiRISE, które znajduje siê na pok³adzie sondy Reconnaissance Orbiter, od 2006 r. okr¹¿aj¹cej
Marsa. Rozdzielczoœæ obrazów z tego systemu siêga 1 metr
na piksel.
POLSKIE £UPKI WCI¥¯ ROZCZAROWUJ¥
Co miesi¹c mo¿na zaobserwowaæ w mediach chwilowy wzrost zainteresowania problematyk¹ nowych Ÿróde³
gazu ziemnego. Dzieje siê to tu¿ po opublikowaniu na stronach Ministerstwa Œrodowiska kolejnego komunikatu
o realizacji prac poszukiwawczych. Od d³u¿szego czasu
wymowa tych zestawieñ jest coraz bardziej minorowa –
kurczy siê liczba koncesji, spada iloœæ wierceñ. Nie inaczej
by³o 30 wrzeœnia. Obowi¹zywa³y ju¿ tylko 33 koncesje, co
w porównaniu do rekordowego 2012 r. – 113 koncesji –
oznacza prawie ca³kowity zastój w bran¿y. Prasa kwitowa³a
to jednoznacznie. Totalny bezruch w ³upkach – stwierdza
Puls Biznesu 1 paŸdziernika. Co dalej z mitycznym gazem
³upkowym? – zastanawia siê portal Polskiego Radia 9 paŸdziernika. To tylko dwa przyk³ady tytu³ów prasowych,
dobrze ilustruj¹ce nastrój dziennikarzy.
Konferencja OPPPW – organizacji zrzeszaj¹cej przedsiêbiorstwa z sektora nafty i gazu dzia³aj¹ce w Polsce, nie
wla³a otuchy w serca inwestorów. Podczas spotkania, które
odby³o siê 30 wrzeœnia w Warszawie, oprócz wyników
badañ omawiano bariery blokuj¹ce rozwój poszukiwañ
wêglowodorów. Zdaniem uczestników dyskusji kluczowe
s¹ wci¹¿ czasoch³onne procedury administracyjne i skomplikowane otoczenie regulacyjne, do czego dochodzi jeszcze trudna sytuacja na rynku ropy naftowej – relacjonowa³
portal wnp.pl w artykule pt. „Bran¿a postuluje rewizjê prawa geologicznego i górniczego”.
Mocne uderzenie, promuj¹ce polskie osi¹gniêcia w
dziedzinie wêglowodorów niekonwencjonalnych, przygotowa³ PIG-PIB, organizuj¹c pod auspicjami Ministerstwa
Œrodowiska i EuroGeoSurveys konferencjê w Brukseli. To
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wa¿ne merytoryczne spotkanie, które odby³o siê 17 wrzeœnia, niestety nie zosta³o szerzej odnotowane przez krajowe
media – a szkoda.
Goœciem honorowym by³ prof. Jerzy Buzek, obecnie
przewodnicz¹cy Komisji Przemys³u, Badañ Naukowych
i Energii Parlamentu Europejskiego. Konferencja, która
zgromadzi³a ponad 100 uczestników, w tym eurodeputowanych, wp³ywowych urzêdników unijnych i szefów s³u¿b
geologicznych, wpisuje siê w za¿art¹ dyskusjê zwolenników i przeciwników szczelinowania, wci¹¿ tocz¹c¹ siê w
Parlamencie Europejskim. Sygna³y z debat docieraj¹ do
KE, a im wiêcej akcentów merytorycznych, a nie ideologicznych, tym lepiej dla rozwoju bran¿y, która wbrew opinii
naszych dziennikarzy wcale nie jest skazana na pora¿kê.
KOPALNIOM ODKRYWKOWYM
MÓWIMY STANOWCZE NIE
Cztery elektrownie wielkopolskie – Adamów, Konin,
P¹tnów i P¹tnów II – zarz¹dzane przez spó³kê akcyjn¹ PAK
dostarczaj¹ na rynek krajowy ok. 7% energii elektrycznej.
Zaopatruj¹ siê w surowiec z w³asnych odkrywek, których
zasoby powoli ulegaj¹ wyczerpaniu. W 2010 r. zgodnie
z sugesti¹ Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego spó³ka zaczê³a rozpoznawaæ z³o¿e Oczkowice, które okaza³o znacznie zasobniejsze
ni¿ pocz¹tkowo przypuszczano. Wed³ug ostatniego Bilansu zasobów kopalin to prawie miliard ton. Eksploatacja
pozwoli³aby na dalsz¹ egzystencjê zespo³u elektrowni
przez co najmniej 60 lat. Mo¿e byæ z tym jednak problem.
Sygnalizuje go artyku³ opublikowany 18 wrzeœnia przez
magazyn Polska G³os Wielkopolski, zatytu³owany „Stop
kopalni! ¯ycie oddamy a ziemi nie oddamy”. No w³aœnie…
Po prezentacji nag³ówka mo¿na by sobie darowaæ omawianie treœci. Dla porz¹dku nale¿y jednak wspomnieæ, ¿e
reporterka G³osu Marta Danielewicz starannie zebra³a
wypowiedzi mieszkañców – wy³¹cznie krytyczne, niekiedy skrajnie emocjonalne – oraz dwa g³osy naukowców,
podkreœlaj¹ce jakoœæ wielkopolskich gleb i znaczenie regionu dla produkcji ¿ywnoœci. Tekst jest obszerny, opisuje
wielorakie, szkodliwe aspekty górnictwa odkrywkowego,
epatuje wizj¹ zag³ady 22 wsi i przesiedleniem dziesi¹tków
tysiêcy mieszkañców, a towarzyszy mu znacznie skromniejsza objêtoœciowo wypowiedŸ Zbigniewa Bryi, prezesa
zarz¹du spó³ki PAK Górnictwo. W wersji internetowej
artyku³u czytelnikom oszczêdzono tego komentarza. Prezes Bryja spokojnie odpiera zarzuty o brak konsultacji
spo³ecznych. Wyjaœnia, ¿e przesiedlenia zostan¹ roz³o¿one
w czasie funkcjonowania poszczególnych odkrywek, a plan
rekultywacji zostanie opracowany, zgodnie z prawem, zanim pierwsze maszyny wjad¹ na teren przysz³ej odkrywki.
Ca³y scenariusz dramatu – rozsierdzeni mieszkañcy kontra
eksperci – doskonale znamy z poprzednich edycji bojów
o z³o¿a. Brakuje jednego – nikt nie podnosi, ¿e ten wêgiel
nie nale¿y do spó³ki PAK, ani do rolników, orz¹cych nad
nim pola. Z³o¿e wchodzi w sk³ad skarbu pañstwa, którym
w imieniu nas wszystkich zarz¹dza odpowiednie ministerstwo. Oczywiœcie, nale¿y wa¿yæ racje mieszkañców,
których byæ mo¿e spotkaj¹ spore dolegliwoœci. Nie nale¿y
jednak zapominaæ, ¿e z³o¿e nale¿y do wszystkich obywateli RP, podobnie jak Wawel, czêœæ Ba³tyku czy jeziora mazurskie. Ograniczenie prawa do korzystania ze wspólnej
w³asnoœci jest mo¿liwe, ale czy etycznie jednoznaczne?

