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CO W PRASIE PISZCZY
Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii
Miros³aw Rutkowski1
W mediach prze³omu paŸdziernika
i listopada 2017 r. po raz pierwszy od
miesiêcy da³ siê zauwa¿yæ nieznaczny,
ale wyraŸny spadek bezpoœredniego
zainteresowania surowcami mineralnymi, z wêglem kamiennym na czele, na
rzecz polityki energetycznej pañstwa,
która wg zapewnieñ Ministerstwa Energii ma zostaæ og³oszona jeszcze przed
koñcem tego roku. Oczywiœcie, w naszej sytuacji to równie¿ lokuje wêgiel w polu uwagi, ale dziennikarzy tym
razem bardziej interesowa³ kszta³t przysz³ego miksu energetycznego, a zw³aszcza proporcje miêdzy jego sk³adnikami – wêglem, gazem, OZE, byæ mo¿e energi¹ j¹drow¹.
Techniczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania kopalñ
i koncernów górniczych, do tej pory ulubiony przedmiot
dywagacji prasowych, zesz³y na dalszy plan. A szkoda, bo
w³aœnie katowicki Oddzia³ Agencji Rozwoju Przemys³u
opublikowa³ sprawozdanie za trzy kwarta³y bie¿¹cego
roku, z którego wynika, ¿e dochód netto bran¿y wêglowej
wyniós³ 1,66 mld PLN.
– Jeszcze kilkanaœcie miesiêcy temu o takiej sytuacji
finansowej bran¿a wêglowa mog³a tylko pomarzyæ –
napisa³a Anna Zych 9 listopada na portalu nettg.pl.
Jak zwykle wiele uwagi media poœwiêci³y sprawie
gazoci¹gu Nord Stream 2. Na skutek uporczywych starañ
Polski i niektórych innych krajów Komisja Europejska
dostrzeg³a wreszcie problem i zdecydowa³a siê na
dzia³anie.
– Kolegium komisarzy przyjê³o poprawkê do dyrektywy gazowej, która jest czêœci¹ tzw. trzeciego pakietu energetycznego. Ta poprawka wyjaœnia, ¿e obecna dyrektywa
jest stosowana do wszystkich istniej¹cych i przysz³ych
gazoci¹gów, w tym takich prowadz¹cych do i z krajów
trzecich – powiedzia³ na konferencji prasowej w Brukseli
wiceszef KE ds. unii energetycznej Marosz Szefczovicz,
relacjonowa³a PAP 8 listopada.
Wprowadzenie poprawki oznacza, ¿e od 2018 r.
wszystkie istniej¹ce gazoci¹gi musz¹ spe³niaæ cztery
warunki: niedyskryminuj¹ce taryfy, przejrzystoœæ raportowania, co najmniej 10% przepustowoœci do dyspozycji
stron trzecich, a tak¿e rozdzia³ w³aœcicielski dostawcy gazu
i operatora systemu. Jednak, jak pisa³ Wojciech Jakóbik
4 listopada na portalu Biznes Alert, powo³uj¹c siê na
analityków z Financial Times, decyzja KE zmniejsza
op³acalnoœæ inwestycji dla Gazpromu, ale nie blokuje
przedsiêwziêcia.
Jednoczeœnie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w Europie zmienia
siê klimat dla kontrowersyjnej inwestycji – co tu du¿o
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mówiæ, uwarunkowanej politycznie, a nie biznesowo, jak
do tej pory utrzymywano w krajach zainteresowanych
budow¹ gazoci¹gu. 14 listopada portal Biznes Alert donosi³, powo³uj¹c siê na publikacjê w Der Spiegel, ¿e trzy partie – CDU, FDP i Zieloni, które próbuj¹ obecnie stworzyæ
rz¹d koalicyjny w Niemczech, sprzeciwiaj¹ siê budowie
gazoci¹gu, popieranego przez poprzedni¹ administracjê.
Ka¿da z innych powodów, ale efektem koñcowym mo¿e
byæ ca³kowite zatrzymanie projektu.
Oprócz wa¿nych dla sektora geo informacji polityczno-gospodarczych w mediach znalaz³o siê trochê miejsca
na doniesienia ze œwiata nauki. Portal Energetykon omawia³ 9 listopada jeden z projektów realizowanych przez
Istytut Geofizyki PAN – „Trójwymiarowy model litosfery
obszaru Polski z rozpoznaniem sejsmicznych parametrów
pola falowego”. Dyrektor naukowy instytutu prof. Mariusz
Majdañski wyjaœnia³, ¿e chodzi o stworzenie wysokorozdzielczego modelu cyfrowego struktury górotworu, siêgaj¹cego a¿ do górnego p³aszcza, 60 km w g³¹b Ziemi.
Zdaniem uczonego wiedza o rozk³adzie prêdkoœci sejsmicznych w pod³o¿u umo¿liwi lepsze zrozumienie procesów geodynamicznych i przyczyni siê do skuteczniejszego
poszukiwania z³ó¿ wêglowodorów.
CZY POWSTANIE POLSKA
ELEKTROWNIA J¥DROWA?
Pierwsza w kraju si³ownia atomowa, która niczym
potwór z Loch Ness pojawia siê i znika z pola widzenia
polityków, chyba wreszcie ma szansê realizacji. Takie wra¿enie mo¿na odnieœæ, œledz¹c doniesienia prasowe, które
zaczê³y siê pojawiaæ na prze³omie paŸdziernika i listopada.
Wzrost zainteresowania tematem ewidentnie wi¹¿e siê
z koñcowym etapem prac nad za³o¿eniami polskiej polityki
energetycznej. Przekonanie, ¿e nie da siê utrzymaæ wysokiej pozycji wêgla bez równowa¿enia bilansu Ÿród³ami bezemisyjnymi rodzi³o siê z trudem, ale w koñcu sta³o siê
oczywiste. Jak napisa³ Micha³ Niewiadomski w komentarzu dla Rzeczypospolitej z 13 listopada – Resort wreszcie
uwierzy³ w atom.
Jedna z wa¿niejszych deklaracji pad³a w wywiadzie
pe³nomocnika rz¹du ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego dla Polskiego Radia. 10 listopada minister powiedzia³, ¿e projekt polityki energetycznej
pañstwa do 2040 r. zak³ada generowanie pr¹du przy wykorzystaniu zró¿nicowanych technologii – 50% maj¹ zapewniæ elektrownie wêglowe, ok. 20% OZE i ok. 20% si³ownie
j¹drowe.
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– Je¿eli nie bêdziemy mieli energetyki nuklearnej, która
jest bezemisyjna, elektrowni atomowych (…), je¿eli nie
bêdziemy potrafili w sposób racjonalny, czyli ekonomicznie uzasadniony, zbudowaæ odnawialnych Ÿróde³ energii
innego rodzaju, to nie utrzymamy wêgla – podkreœli³
Naimski, a dopytywany przez dziennikarza okreœli³ termin
uruchomienia pierwszej elektrowni na rok 2030 lub 2031.
Skoro mamy wolê polityczn¹ (bo nie tylko minister
Naimski, ale równie¿ minister Tchórzewski, wiceminister
Piotrowski i wielu innych decydentów wypowiada³o siê
ostatnio za rozszerzeniem polskiej energetyki o komponent
j¹drowy) pozostaje pytanie o lokalizacjê, technologiê
i sposób finansowania przedsiêwziêcia. Procedura wyboru
lokalizacji zosta³a swego czasu okreœlona przez spó³kê
PGE EJ1, a dzia³ania – m.in. ocena œrodowiskowa – s¹ w
toku. Co do technologii jasnoœci nie ma, ale analitycy
odnotowali dosyæ intensywne w ci¹gu tego roku kontakty
przedstawicieli administracji pañstwowej z japoñskimi
organizacjami i firmami sektora atomowego. Na portalu
Trybuny Górniczej 17 paŸdziernika ukaza³ siê artyku³ relacjonuj¹cy polsko-japoñskie seminarium j¹drowe w Krakowie. Komentuj¹c przebieg obrad, dyrektor Departamentu
Energii J¹drowej w Ministerstwie Energii Józef Sobolewski stwierdzi³, ¿e prace studyjne wykaza³y celowoœæ zastosowania w polskim przemyœle wysokotemperaturowych
reaktorów typu HTGR (High Temperature Gas Reactor)
i VHTR (Very High Temperature Reactor). Ten pierwszy
mo¿e dostarczaæ ciep³a do wytwarzania pary wodnej
o temperaturze ponad 500°C, wykorzystywanej do procesów chemicznych. Drugi – gazu o temperaturze rzêdu
1000° stopni, przydatnego np. do produkcji wodoru. Jak
podkreœli³ dyrektor Sobolewski, 13 wielkich polskich
fabryk chemicznych potrzebuje 6500 MW ciep³a o temperaturze 400–550°, a reaktory mog³yby zast¹piæ wêgiel
i czêœciowo gaz w jego produkcji. Pierwszym krokiem ma
byæ budowa eksperymentalnego bloku o mocy ok. 10 MWt
w NCBJ w Œwierku. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ten typ reaktorów jest uwa¿any za wyj¹tkowo bezpieczny, oszczêdny
i stosunkowo ³atwy do produkcji, nawet seryjnej. W Europie jest obecnie zapotrzebowanie na kilkaset sztuk takich
instalacji. Czy ma³e reaktory wysokotemperaturowe
stan¹ siê Ÿród³em ciep³a i energii elektrycznej nie tylko
dla przemys³u, ale ca³ej gospodarki? Wykluczyæ tego nie
mo¿na. Skoro Japoñczycy nauczeni doœwiadczeniem
Fukushimy stawiaj¹ na takie rozwi¹zanie, to warto siê nad
nim zastanowiæ.
CIEKAWOSTKI GEOLOGICZNE
Tajemniczy œwiat geologii jest wdziêcznym tematem
dla mediów, urozmaicaj¹cym standardow¹ mieszankê polityczn¹-gospodarcz¹ serwowan¹ na co dzieñ czytelnikom
prasy. Poziom tych „ozdobników prasowych” jest na ogó³
przyzwoity, a trafiaj¹ siê wœród nich prawdziwe pere³ki.
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Wszystkich nie sposób odnotowaæ – jest ich naprawdê
du¿o – przyjrzyjmy siê zatem niektórym wy³owionym
z mediów w omawianym okresie.
„Tragedia zapisana w piasku” – to tytu³ artyku³u
Krzysztofa Kowalskiego, opublikowanego 3 listopada w
Rzeczpospolitej. Tekst traktuje o najwiêkszym tsunami,
jakie w czasach nowo¿ytnych powsta³o na Atlantyku.
Dok³adnie w Dzieñ Wszystkich Œwiêtych 1755 r. wyj¹tkowo silne trzêsienie ziemi o magnitudzie zbli¿onej do 9,
z epicentrum kilkaset kilometrów na po³udniowy zachód
od Przyl¹dka Œw. Wincentego, wywo³a³o tsunami, które
uderzy³o w wybrze¿a P³w. Iberyjskiego, Pó³nocnej Afryki
i Antyle. Katastrofa najbardziej dotknê³a Lizbonê. W rezultacie wstrz¹sów i fali tsunami o wysokoœci rzêdu 20 m
zniszczeniu uleg³a praktycznie ca³a zabudowa stolicy Portugalii, a ¿ycie straci³o ok. 90 tys. osób. Œladów tsunami
poszukiwano po obu stronach Atlantyku, ale wyraŸne
dowody geologiczne znalaziono na Martynice. Grupa geofizyków i archeologów z Antyli i Francji badaj¹ca latem
2017 r. star¹ zabudowê w centralnej czêœci portu Forte-de-France, natrafi³a w pod³o¿u na nietypow¹ warstwê
czarnego piasku o mi¹¿szoœci 7–9 cm w obrêbie bia³ych
piasków koralowych. Na podstawie ceramiki ciemne osady datowano na lata 1726–1783. ród³em materia³u mog³y
byæ pla¿e pokryte piroklastami kompleksu Pelée, po³o¿one
w pó³nocnej czêœci wyspy, a najbardziej prawdopodobnym
œrodkiem transportu wysoka fala tsunami.
Kieleckie Echo Dnia z kolei przybli¿a najstarszy zabytek górnictwa kruszcowego w Górach Œwiêtokrzyskich.
Micha³ Kolera w artykule „Bêdzie podziemna trasa w Miedziance” opublikowanym 10 listopada opisuje projekt
utworzenia Staropolskiego Oœrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance. W 2015 r. zawarto porozumienie
miêdzy gmin¹ Chêciny, Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹,
Instytutem Ochrony Przyrody PAN, samorz¹dem
województwa œwiêtokrzyskiego oraz wspólnot¹ wsi Miedzianka. W ramach prac studyjnych specjaliœci z AGH
dok³adnie zbadali sztolnie i pozosta³oœci nadziemne dawnego górnictwa miedzi i srebra. Jak poinformowa³ Echo
Dnia burmistrz Chêcin Robert Jaworski projekt rezerwatu
uzyska³ w³aœnie dotacjê ze œrodków unijnych w wysokoœci
5,5 mln PLN. Ca³oœæ prac, w tym udostêpnienie turystyczne fragmentu podziemi Miedzianki, ma kosztowaæ 8 mln
PLN. O frekwencjê nie ma co siê martwiæ – poblisk¹ Jaskiniê Raj odwiedzi³o w tym roku 90 tys. turystów, a bilety
trzeba rezerwowaæ z du¿ym wyprzedzeniem. Kompleks
Miedzianki bêdzie doskona³ym uzupe³nieniem chêciñskiego Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, ale
ambicje w³adz regionu s¹ wiêksze. W marcu br. kilka gmin
œwiêtokrzyskich zdecydowa³o rozpocz¹æ dzia³ania na
rzecz utworzenia geoparku o standardzie umo¿liwiaj¹cym
wejœcie do œwiatowej sieci geoparków UNESCO. Walory
merytoryczne tego wyj¹tkowego regionu s¹ doskonale
znane wszystkim polskim geologom, pozostaje tylko trzymaæ kciuki za powodzenie przedsiêwziêcia.

