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CO W PRASIE PISZCZY
Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii
Miros³aw Rutkowski1
O ile w poprzednich miesi¹cach wêgiel zdecydowanie dominowa³ w tematyce medialnej zwi¹zanej z geologi¹, to na
prze³omie maja i czerwca 2017 r. utraci³
sporo miejsca na rzecz gazu ziemnego.
Wszystko za spraw¹ kumulacji trzech wydarzeñ – pierwszej dostawy amerykañskiego LNG do Œwinoujœcia, podpisania
polsko-duñskiego memorandum rz¹dowego w sprawie budowy ruroci¹gu Baltic Pipe i decyzji
Komisji Europejskiej dotycz¹cej projektu Nord Stream 2.
Czo³owy temat prasowy trzyma³ siê jednak mocno – w
ka¿dym wydaniu popularnych gazet mo¿na by³o znaleŸæ
artyku³ na tematy wêglowe. W po³owie maja media zajmowa³y siê wypowiedzi¹ Piotra Naimskiego, pe³nomocnika
rz¹du ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, udzielon¹ TVP Info. „Naimski: Polska nie zrezygnuje z wêgla”
zatytu³owa³ omówienie portal Biznes Alert, przytaczaj¹c
mocne stwierdzenie ministra – Polskie kopalnie bêd¹ funkcjonowa³y, bêd¹ produkowa³y tyle wêgla ile uznamy, ¿e
jest nam potrzebne dla polskich elektrowni, dla polskich
odbiorców. To jest strategia, któr¹ realizujemy i od której
nie odst¹pimy.
Sensacj¹ medialn¹, aczkolwiek od dawna zapowiadan¹, by³a decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycz¹ca
wycofania USA z paryskiego porozumienia klimatycznego, og³oszona oficjalnie 1 czerwca w Ogrodzie Ró¿anym
Bia³ego Domu. Zdaniem prezydenta porozumienie jest
szkodliwe dla USA, przynosi korzyœæ wy³¹cznie innym
krajom, a on sam „zosta³ wybrany, by reprezentowaæ
mieszkañców Pittsburgha, a nie Pary¿a”.
Rynek ropy naftowej wydawa³ siê byæ stabilny (analitycy pisali o trendzie bocznym, przy wahaniach rzêdu
45–60 USD za bary³kê w ci¹gu najbli¿szych kilku lat) a¿
do 5 czerwca, kiedy to wybuch³ konflikt pomiêdzy Katarem, a pozosta³ymi krajami Zatoki Perskiej i Egiptem.
Powodem by³a publikacja w internecie kontrowersyjnych
wypowiedzi emira tego kraju na temat Iranu, Izraela
i innych krajów regionu. W³adze Kataru pospieszy³y
z wyjaœnieniem, ¿e wypowiedzi zosta³y sfa³szowane przez
hakerów, jednak nie przekona³o to adwersarzy, którzy uruchomili bardzo ostre sankcje. Jak podkreœlaj¹ eksperci, nie
ma pewnoœci czy by³ to cyberatak, czy te¿ sprytna gra
producentów na podbicie cen ropy. Jeœli nawet drugie przypuszczenie jest prawdziwe, to operacja nie przynios³a
du¿ych korzyœci. Wahniêcie cen by³o niewielkie i po kilku
dniach gie³dy wróci³y do normy. Blokada odleg³ego,
pustynnego kraju ma jednak znaczenie dla Polski z uwagi
na dostawy katarskiego LNG do Œwinoujœcia. Wojciech
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Jakóbik w komentarzu opublikowanym 6 czerwca w Biznes Alert uwa¿a, ¿e konflikt raczej nie zak³óci realizacji
kontraktu, poniewa¿ Kana³ Sueski nie zosta³ jak dot¹d
zamkniêty dla katarskich gazowców. Ca³a sprawa pokazuje, jak trudno jest znaleŸæ na rynku ropy i gazu stabilnych
partnerów. Optymalnym rozwi¹zaniem wydaje siê stworzenie mo¿liwoœci wielokierunkowych dostaw, które pozwol¹ na elastyczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych,
czyli... dywersyfikacja.
Oprócz tych arcywa¿nych wiadomoœci ze œwiata polityki i gospodarki surowcowej w mediach prze³omu maja
i czerwca mo¿na by³o znaleŸæ ca³kiem du¿o informacji
œciœlej zwi¹zanych z geologi¹. Serwis PAP Nauka w Polsce
donosi³ 27 maja o odkryciu skamienia³oœci dolnokredowych
ryb promieniop³etwych z grup Halecomorphi i Pachycormiformes w kamienio³omie Owadów-Brzezinki. Po³o¿ona
w pó³nocnym obrze¿eniu Gór Œwiêtokrzyskim odkrywka
jest nazywana polskim Solnhofen, z racji obfitoœci doskonale zachowanych okazów paleontologicznych. Jak powiedzia³ PAP autor opisu obu ryb Daniel Tyborowski,
doktorant w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN, rekonstrukcja budowy ich szczêk by³a mo¿liwa dziêki zastosowaniu nowatorskiej w polskiej paleontologii mikrotomografii komputerowej. Badania przeprowadzono w
laboratorium Uniwersytetu Œl¹skiego.
Z£AMAÆ MONOPOL GAZPROMU
Jak donios³a PAP, 9 czerwca premierzy Polski i Danii
podpisali memorandum w sprawie gazoci¹gu Baltic Pipe,
w którym potwierdzili swoje wsparcie dla realizacji projektu. Wiadomoœæ pojawi³a siê we wszystkich publikatorach jako news dnia.
Gazoci¹g Baltic Pipe ma po³¹czyæ polski system przesy³u gazu ze z³o¿ami na szelfie norweskim. Przepustowoœæ
ruroci¹gu ma wynieœæ 10 mld m3. Celem jest uruchomienie
po³¹czenia przed koñcem 2022 r., kiedy to wygasa kontrakt
jamalski. Operatorzy polskiego i duñskiego systemu przesy³owego GazSystem i Energinet rozpoczêli ju¿ procedurê
open season dla tego projektu. Jest to zaproszenie dla
podmiotów gospodarczych do sygnalizowania zainteresowania odbiorem gazu.
Ruroci¹g ba³tycki jest elementem wiêkszego systemu,
okreœlanego jako Brama Pó³nocna. Ma siê on sk³adaæ ponadto z gazoportu LNG w Œwinoujœciu, ewentualnie gazoportu p³ywaj¹cego, byæ mo¿e w Zatoce Gdañskiej, sieci
krajowych ruroci¹gów l¹dowych z systemem interkonektorów granicznych, t³oczni, magazynów naziemnych
i podziemnych oraz oœrodków kontrolnych. Celem jest
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otwarcie magistrali gazowej, koñcz¹cej siê na chorwackiej
wyspie Krk, gdzie ju¿ w 2020 r. zostanie uruchomiona
p³ywaj¹ca, a póŸniej l¹dowa wersja gazoportu LNG.
Przeciwnikiem idei jest Gazprom, który broni pozycji
kluczowego dostawcy gazu ziemnego do Europy. W tej
walce handlowej nie by³oby nic zdro¿nego (na zysk w
takiej sytuacji zwykle mog¹ liczyæ konsumenci), gdyby nie
ambicje Rosji, która ma nieprzyjemny zwyczaj wykorzystywania ruroci¹gów jako narzêdzi do realizacji celów
politycznych.
Aktualnie polem batalii jest Ba³tyk, pod którego dnem
ma powstaæ konkurencyjny ruroci¹g Nord Stream 2 –
magistrala gazowa z Rosji do Niemiec, o przepustowoœci
55 mld m3 rocznie, równoleg³a do dzia³aj¹cego ju¿ systemu
Nord Stream 1. Gazoci¹g ma byæ gotowy do koñca 2019 r.
W tym samym roku Rosja ma zaprzestaæ przesy³ania gazu
ruroci¹gami biegn¹cymi przez terytorium Ukrainy. Jeœli
Nord Stream 2 powstanie, to o magistrali Pó³noc–Po³udnie
chyba bêdziemy musieli zapomnieæ, uzale¿nienie Europy
od dostaw gazu z Rosji znacznie wzroœnie, a zespó³ Baltic
Pipe – gazoport w Œwinoujœciu, bêdzie mia³ znaczenie
lokalne. G³ównym oponentem projektu Nord Stream 2 jest
Polska, ale zdaniem komentatorów mo¿emy liczyæ na
wsparcie w ramach UE krajów ba³tyckich, Grupy Wyszehradzkiej, Chorwacji, Rumunii, Danii i Szwecji, a z pañstw
pozaunijnych Ukrainy, Norwegii i co wa¿ne Stanów Zjednoczonych.
Kraje Zachodniej Europy nie prezentuj¹ jasnego stanowiska, ale przewa¿a pó³oficjalne poparcie dla projektu.
Dlaczego? OdpowiedŸ kryje siê w mechanizmie finansowania ruroci¹gu, uzgodnionym 24 kwietnia br. w Pary¿u.
Gazprom, jako jedyny udzia³owiec spó³ki Nord Stream 2
AG, ma pokryæ po³owê kosztów, a resztê wy³o¿y piêæ
zachodnioeuropejskich koncernów: Engie, OMV, Shell,
Uniper i Wintershall.
Teoretycznie ca³y projekt powinien podlegaæ ustawodawstwu unijnemu, które ma chroniæ rynek przed monopolami. Jednak Komisja Europejska ma problem z interpretacj¹ przepisów. 9 czerwca przedstawi³a propozycjê
mandatu do negocjacji z Rosj¹ w sprawie re¿imu prawnego
dla morskiego odcinka Nord Stream 2. Podczas konferencji prasowej relacjonowanej 12 czerwca przez PAP sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Piotr Naimski powiedzia³,
¿e w ocenie rz¹du przedstawiony przez KE projekt mandatu jest „niewystarczaj¹cy” i „za miêkki”. Podkreœli³, ¿e
mamy do czynienia z „propozycj¹”, która musi dopiero
zostaæ zatwierdzona przez pañstwa cz³onkowskie.
Batalia o z³amanie monopolu Gazpromu przykuwa
coraz wiêksz¹ uwagê prasy. I s³usznie, bo dla Polski i reszty krajów postsowieckich ma ona znaczenie nie tylko
komercyjne, czego zdaj¹ siê nie rozumieæ pozosta³e
pañstwa Wspólnoty.
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NIEZWYK£E SUROWCE
Chcesz inwestowaæ w z³oto? Kup samorodek – radzi³a
Weronika Kosmala w artykule „Tak wygl¹da zmierzch na
rynku z³ota” opublikowanym w Pulsie Biznesu 30 maja.
Okazuje siê, ¿e obok klasycznego rynku z³otych sztabek,
monet i bi¿uterii istnieje niszowy rynek z³ota rodzimego w
postaci naturalnych bry³ek metalu (samorodków, nuggets).
Cena zawartego w nich metalu znacznie przewy¿sza kurs
gie³dowy z³ota, albowiem s¹ traktowane jako okazy kolekcjonerskie. Co wiêcej nie trac¹ nigdy na wartoœci, wrêcz
przeciwnie – niezale¿nie od notowañ gie³dowych wci¹¿
rosn¹ w cenê. Powodem jest nik³a poda¿ kolekcjonerskich
okazów. W koñcu ile z³otych bry³ek mo¿na jeszcze znaleŸæ
w przypowierzchniowych z³o¿ach rozsypiskowych, dok³adnie przeczesanych wykrywaczami metalu przez weekendowych amatorów? Wiêkszoœæ samorodków zniknê³a w
czasach XIX-wiecznej gor¹czki z³ota. Nieœwiadomi poszukiwacze po prostu przetapiali je razem z typowym z³otym
py³em. Szkoda, bo na ostatniej aukcji londyñskiego Bonhams oœmiokilogramowy samorodek o nazwie Twighlight
osi¹gn¹³ cenê równ¹ 2 mln PLN. Sprzedawc¹ by³a nieujawniona uczelnia wy¿sza (muzeum geologiczne?), a okaz zosta³ znaleziony ok. 1990 r. w Australii, sk¹d pochodz¹ najbardziej wartoœciowe, zdaniem kolekcjonerów, eksponaty.
O innym rodzaju surowców, od lat budz¹cym fascynacjê, a czêœciej frustracjê poszukiwaczy napisa³a Iwona Trusewicz w Rzeczypospolitej z 13 czerwca. W artykule pt.
„Jest pierwszy gaz z gor¹cego lodu!”, opartym na doniesieniu BBC, opisuje znakomity, jej zdaniem, wynik jaki
osi¹gnêli Chiñczycy próbuj¹cy eksploatowaæ gazohydraty
(hydraty metanu) spod dna Morza Po³udniowo-Chiñskiego. Jak og³osili w komunikacie prasowym w jednym z otworów testowych uda³o siê uzyskaæ sta³y przep³yw metanu
o wielkoœci 16 tys. m3 na dobê. Szczegó³y techniczne
przedsiêwziêcia nie zosta³y ujawnione, ale jak twierdz¹
eksploratorzy jest to prze³om w dziedzinie wydobycia metanu uwiêzionego w gazowym lodzie. Trudno w to uwierzyæ, poniewa¿ ju¿ w marcu 2015 r. Japoñczycy uzyskali w
otworze próbnym odwierconym w Rowie Nankai przep³yw w wysokoœci 20 tys. m3 na dobê. Co wiêcej podali
dok³adne parametry odwiertu, opis warstwy z³o¿owej oraz
technologii eksploatacji. Prace konsorcjum japoñskiego,
kierowanego przez pañstwow¹ agencjê Japan Oil, Gas and
Metals National Corporation (JOGMEC), trwaj¹ od 1995 r.,
a ich celem jest uruchomienie przemys³owej eksploatacji w
2023 r. Na przeszkodzie stoj¹ nie tylko warunki geologiczne i g³êbokoœæ morza, siêgaj¹ca w rejonie odwiertu ponad
1000 m, ale równie¿ z³a koniunktura na rynku wêglowodorów. Przy tak niskiej cenie gazu ziemnego nie op³aca
siê inwestowaæ w kosztowne, pionierskie wiercenia za
gazohydratami, a JOGMEC, mimo ¿e jest finansowany przez
rz¹d japoñski i wspierany przez ok. 50 firm komercyjnych
i pañstwowych, musi siê liczyæ z realiami rynkowymi.

