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CO W PRASIE PISZCZY
Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii
Miros³aw Rutkowski1
W drugiej po³owie kwietnia w prasie
rozpocz¹³ siê istny festiwal wêglowy. Pojawi³y siê dziesi¹tki tekstów o górnictwie
wêgla kamiennego, perspektywach bran¿y
i sposobach jej uzdrowienia. Nagle okaza³o
siê, ¿e ca³e mnóstwo dziennikarzy œwietnie
zna siê na górnictwie, chocia¿ dot¹d takich
kompetencji nie ujawniali. Temat pojawia³
w mediach – i owszem, najczêœciej w okolicach Barbórki, ale nigdy nie by³ eksploatowany tak intensywnie. Co siê sta³o? OdpowiedŸ jest prosta: to efekt uboczny
podpisania 26 kwietnia w Katowicach porozumienia o powo³aniu Polskiej Grupy Górniczej w miejsce upadaj¹cej Kompanii Wêglowej. Najwiêkszy w Europie koncern
wydobywczy dosta³ szansê na drugie ¿ycie, a ponad 100 tys.
osób zatrudnionych w KW i firmach kooperuj¹cych –
nadziejê na zachowanie swoich miejsc pracy. To du¿y sukces
rz¹du – efekt wielomiesiêcznych negocjacji i przymiarek do
sposobów finansowania nowej spó³ki, na dodatek dla wielu
analityków ca³kiem nieoczekiwany.
Kolejnym tematem pojawiaj¹cym siê regularnie w prasie by³y perturbacje na rynkach ropy i gazu. Do prognoz
wieszcz¹cych nag³e odbicie cen lub przeciwnie – ich dalszy spadek, czytelnicy zd¹¿yli siê ju¿ przyzwyczaiæ, podobnie jak do niskich cen na stacjach paliw. Próby ograniczenia nadprodukcji podjête przez OPEC nie powiod³y siê, co
skutkuje rekordowo niskimi cenami, a tak¿e równie rekordowymi ciêciami w programach poszukiwawczych.
Ciekawszy w¹tek z bran¿y wêglowodorów pojawi³ siê
18 kwietnia – premier Beata Szyd³o spotka³a siê w Warszawie z premierem Danii Larsem Lokke Rasmussenem.
G³ównym tematem rozmów by³ projekt Baltic Pipe, zarzucony 15 lat temu plan budowy gazoci¹gu ³¹cz¹cego z³o¿a
norweskie z systemem krajowym. Jak napisa³ Adam Sofu³ w
artykule „Skandynawska ofensywa gazowa”, opublikowanym 19 kwietnia w Dzienniku Gazecie Prawnej, studium
wykonalnoœci inwestycji ma byæ gotowe pod koniec roku,
a budowa mog³aby byæ rozpoczêta w 2020 i zakoñczona w
2022 r., kiedy to koñczy siê nasz kontrakt na dostawy gazu
z Rosji. Projekt ma ogromne znaczenie dla dywersyfikacji
dostaw gazu – przepustowoœæ Baltic Pipe ma siêgaæ 7 mld m3
rocznie, czyli po³owy naszego zapotrzebowania. Jeœli dodaæ do tego wydajnoœæ terminalu LNG w Œwinoujœciu (po
rozbudowie) oraz produkcjê w³asn¹, oka¿e siê, ¿e mamy
dostêp do znacznie wiêkszej iloœci gazu ni¿ potrzebujemy.
Paradoks wyjaœnia³ Wojciech Jakóbik, ekspert Klubu
Jagielloñskiego, cytowany przez autora artyku³u w DGP:
– Celem obecnej ekipy jest przekszta³cenie Polski w hub
gazowy. Polska ma byæ krajem, który pomimo tego, ¿e jest
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importerem surowca, poœredniczy tak¿e w jego dostawach
dla ca³ego regionu – mówi³ ekspert.
Jak trafnie zauwa¿y³ Adam Sofu³ w dalszej czêœci swego tekstu, gra toczy siê nie tylko o dywersyfikacjê. G³ówn¹
stawk¹ jest pozycja rozgrywaj¹cego na rynku gazu w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej. Mog¹ nim byæ Niemcy
ze swoim Nord Stream 1 i 2 albo Polska z gazoci¹giem Baltic Pipe oraz terminalem LNG w Œwinoujœciu.
Obok wa¿nych tematów polityczno-gospodarczych,
nieco miejsca znalaz³o siê w mediach (nie za du¿o, jak
zwykle) na doniesienia zwi¹zane z naukowym obliczem
geologii. W kieleckim Echu Dnia zwrócono uwagê na konferencjê prasow¹ zorganizowan¹ przez Oddzia³ Œwiêtokrzyski Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego, a poœwiêcon¹ odkryciu najstarszych œladów ¿erowania ryb dwudysznych. W artykule
opublikowanym 11 maja opisano wygl¹d i znaczenie œladów dla nauki. Zachêcono te¿ do odwiedzenia udostêpnionego i dobrze opisanego stanowiska s¹siaduj¹cego z restauracj¹ Cyrkon przy zamku Krzy¿topór w UjeŸdzie. Œlady
¿erowania s¹ te¿ widoczne na kamieniach, z których wybudowano s³ynny pa³ac. W XVI w. kamienie ciosowe pobierano z pobliskich kamienio³omów.
– Do dzisiaj nasza gmina przyci¹ga³a turystów, mi³oœników historii – mówi Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska – Teraz do³¹cz¹ do nich równie¿ pasjonaci przyrodnicy
– dodaje z satyfakcj¹.
Gazeta podkreœla, ¿e jako pierwsi znalezisko opisali
pracownicy Pañstwowego Instytutu Geologicznego.
WÊGIEL ZNÓW NA CZO£ÓWKACH GAZET
Podpisanie porozumienia o utworzeniu Polskiej Grupy
Górniczej mia³o uroczyst¹ oprawê. W Katowicach pojawili siê premier Beata Szyd³o i minister energii Krzysztof
Tchórzewski. Dokument podpisali cz³onkowie Zarz¹du
Kompanii Wêglowej i Polskiej Grupy Górniczej oraz
zwi¹zkowcy, którzy tydzieñ wczeœniej zaakceptowali
biznesplan nowej spó³ki oraz porozumienie p³acowe z KW.
Zak³ada ono m.in. zawieszenie na dwa lata wyp³at nagrody
rocznej.
Jak relacjonowa³a PAP wœród sygnatariuszy porozumienia byli inwestorzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika, Wêglokoks, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiêbiorstw, Towarzystwo Finansowe Silesia, a tak¿e banki: Alior Bank,
Bank BG¯ BNP Paribas, Bank Gospodarstwa Krajowego,
Bank Zachodni WBK oraz PKO BP.
Formalnie porozumienie dotyczy sprzeda¿y 11 kopalñ
i czterech zak³adów KW na rzecz PGG. Kolejnym krokiem
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bêd¹ akty notarialne, na podstawie których maj¹tek ten
zostanie przeniesiony do PGG. Finansowe podstawy zapewnia wk³ad inwestorów, który wynosi ponad 2,4 mld PLN
oraz kredyt bankowy zabezpieczony obligacjami na ponad
1 mld PLN. Ta in¿ynieria finansowa do prostych nie nale¿y, ale daje nadziejê (jednak nie pewnoœæ), ¿e mechanizm
zostanie zaakceptowany przez Komisjê Europejsk¹. Na
uwagê zas³uguje udzia³ banków zagranicznych – BG¯ BNP
Paribas i BZ WBK (grupa Santander), które zwyk³y obiektywnie kalkulowaæ ryzyko. W tym przypadku uzna³y widaæ,
¿e interes siê op³aci. Oczywiœcie w tej beczce miodu serwowanej przez rz¹d musia³a siê znaleŸæ ³y¿ka dziegciu.
Jacek Madeja 2 maja w Gazecie Wyborczej Katowice
napisa³: „Zmiana szyldu to za ma³o”. Publicysta, od lat zajmuj¹cy siê tematyk¹ wêglow¹, zastanawia³ siê na co pójd¹
pieni¹dze pozyskane przez PGG. Doszed³ do wniosku, ¿e
w g³ównej mierze na wyp³aty i obs³ugê d³ugów KW. Zdaniem autora o modernizacji i inwestycjach mo¿na zapomnieæ, tak samo jak o osi¹gniêciu zysku w 2017 r. Powo³anie PGG ocenia jako próbê przeczekania kryzysu.
Podobny tekst mo¿na znaleŸæ w Rzeczypospolitej
z 27 kwietnia. Aneta Wieczerzak-Krusiñska zatytu³owa³a
swój artyku³ „PGG to kolejna kroplówka”. We wstêpie
czytamy: „Polska Grupa Górnicza to ³ódŸ, która od razu
nabierze wody – tak mówi¹ eksperci o perspektywach
spó³ki powo³ywanej w miejsce Kompanii Wêglowej”.
Tygodnik Do Rzeczy opublikowa³ 2 maja tekst Stefana
Sêkowskiego pt. „Górnicza droga donik¹d”. Oprócz standardowych pogl¹dów o mo¿liwoœci przenoszenia kosztów
dzia³alnoœci nierentownych kopalni na odbiorców pr¹du
oraz zbyt du¿ych przywilejach górniczych, mo¿na w nim
znaleŸæ wnioski ca³kiem rozs¹dne z punktu widzenia geologicznego. Zdaniem autora likwidacja czêœci zak³adów
jest konieczna, co jednak nie oznacza koñca górnictwa
wêglowego w Polsce. Jak pokazuje przyk³ad Bogdanki
oraz zamiar budowy kopalni przez Prairie Mining perspektywiczne jest Lubelskie Zag³êbie Wêglowe. Œl¹sk stoj¹cy
na wêglu to ju¿ przesz³oœæ, jednak rz¹dz¹cy boj¹ siê powiedzieæ to wprost górnikom – uwa¿a Sêkowski i namawia do
szerszego spojrzenia na problem – zastanowienia siê jak
ma wygl¹daæ „Œl¹sk po wêglu”.
Oczywiœcie w tym haœle jest sporo przesady. Zasoby
wêgla na Œl¹sku s¹ wci¹¿ znaczne, ale pewne jest, ¿e
kiedyœ siê skoñcz¹. Przestawienie wielkich zag³êbi europejskich z górnictwa na inn¹ dzia³alnoœæ zajê³o ca³e dekady
i powiod³o siê ró¿nie – lepiej w Niemczech, gorzej w
Wielkiej Brytanii. Mamy te¿ negatywny polski przyk³ad
Dolnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego. Warto skorzystaæ
z tych doœwiadczeñ i przygotowaæ siê na nieuchronne wygaszenie znacznej czêœci œl¹skiego górnictwa – wczeœniej
czy póŸniej ten moment przecie¿ nast¹pi.
BURSZTYNOWE ELDORADO?
Bursztyn na LubelszczyŸnie nieodmiennie pasjonuje
media. Przoduj¹ gazety lokalne z Dziennikiem Wschodnim na czele. W tym w³aœnie popularnym czasopiœmie
14 kwietnia opublikowano sensacyjny tekst Paw³a Puzio
zatytu³owany „Bursztynowa gor¹czka”. Autor opisuje podchody domoros³ych poszukiwaczy do rozpoznania miejsc

akumulacji jantaru. Jeden z nich pod pozorem budowy stawu rybnego sprowadzi³ wiertnicê do przekopów poziomych i podobno rozpocz¹³ poszukiwania. Zawiadomiony
przez okolicznych mieszkañców Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Lublinie jest bezradny. Jak mówi szef tej instytucji,
wys³ani na miejsce inspektorzy stwierdzili prowadzenie
wierceñ kierunkowych do g³êbokoœci 30 m, ale wykonawcy wyjaœnili, ¿e ich celem jest instalacja systemu p³ytkiej
geotermii. W stawie rybnym? – mo¿na siê zastanawiaæ, ale
autor tekstu nie rozwiewa w¹tpliwoœci i zgodnie z prawd¹
podaje, ¿e p³ytka geotermia nie podlega prawu geologicznemu i górniczemu.
W dalszej czêœci tekstu mo¿emy przeczytaæ o istnym
najeŸdzie poszukiwaczy wyposa¿onych w georadary, poruszaj¹cych siê luksusowymi terenówkami na wielkopolskiej rejestracji. Wszystko to niepokoi mieszkañców Górki
Lubartowskiej, którzy obawiaj¹ siê dzikiej eksploatacji.
Pewnie s³usznie, zwa¿ywszy na okolicznoœci w jakich odbywa siê wydobywanie bursztynu z tej samej formacji na
Ukrainie. Proceder opisa³ Karol Bogusz w artykule opublikowanym 2 maja na portalu gazeta.pl. P³ytko zalegaj¹ce
gniazda bursztynów s¹ wyp³ukiwane za pomoc¹ zwyk³ych
pomp stra¿ackich wyposa¿onych w d³ugie lance. Surowiec
jest znakomitej jakoœci, 80% wydobycia to bry³ki, które
nadaj¹ siê do obróbki jubilerskiej. Eksploatacj¹, bez wyj¹tku nielegaln¹, zajmuj¹ siê setki robotników, a ca³oœæ
kontroluj¹ uzbrojone gangi, które s¹ po cichu popierane
przez miejscow¹ administracjê i policjê. Urobek kupuj¹ na
pniu nabywcy z Chin, Polski i samej Ukrainy. Powa¿ne
szkody ekologiczne spowodowane eksploatacj¹ hydrauliczn¹
oraz regularne bitwy staczane przez gangi do tego stopnia
zaniepokoi³y w³adze centralne, ¿e wys³a³y oddzia³y wojskowe w celu spacyfikowania nielegalnych poszukiwaczy.
Nie wiadomo czy akcja siê powiod³a. Raczej nie, bo
ukraiñskie pañstwowe przedsiêbiorstwo jubilerskie nadal
nie dysponuje w³asnym surowcem i musi go importowaæ
z Polski.
Jak dot¹d w kraju nie odnotowano a¿ tak dramatycznych wydarzeñ, ale nielegalne wydobycie stanowi coraz
wiêkszy problem. To skutek wzrostu ceny rynkowej bursztynu do 10 tys. PLN za kilogram surowca o jubilerskiej
jakoœci. Jak siê okaza³o liberalizacja przepisów prawa geologicznego i górniczego sprzed kilku lat, umo¿liwiaj¹ca
traktowanie z³o¿a bursztynów jako w³asnoœci gruntowej
i upraszczaj¹ca uzyskanie pozwolenia na poszukiwania,
nie by³a szczêœliwym pomys³em. Amatorzy ³atwego zysku
wykorzystali furtkê w przepisach i nie zawracaj¹ sobie
g³owy koncesj¹ na wydobycie. Dysponuj¹c pozwoleniem
na poszukiwanie uzyskanym we w³aœciwym organie samorz¹du, prowadz¹ po prostu regularne wydobycie metod¹ hydrauliczn¹. W woj. pomorskim w zesz³ym roku obowi¹zywa³o 100 pozwoleñ na poszukiwanie i tylko jedna
koncesja na wydobycie. Ministerstwo Œrodowiska chce
przywróciæ kontrolê pañstwa nad eksploatacj¹ i opublikowa³o projekt zmian do prawa geologicznego i górniczego. Szczegó³owo omówienie nowelizacji mo¿na by³o
znaleŸæ w obszernym artykule „Koniec z nielegalnym wydobyciem” pióra Jacka Murzyd³y i Magdaleny Piotrowskiej, zamieszczonym na ¿ó³tych stronach Rzeczpospolitej
z 9 maja. Tekst uzupe³nia³a merytoryczna wypowiedŸ
prof. Krzysztofa Szama³ka z PIG-PIB.
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