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CO W PRASIE PISZCZY
Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii
Miros³aw Rutkowski1
Druga po³owa czerwca, pierwsza po³owa lipca – za oknem lato w pe³ni, rozpoczynaj¹ siê wakacje, w prasie powinny
siê pojawiæ l¿ejsze tematy, sensacje w
rodzaju wieloryba w Wiœle, ale nic z tego.
W publikacjach zwi¹zanych z sektorem
geo dominuje energetyka, górnictwo,
dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego.
Trudno uznaæ ten zestaw za lekk¹ publicystykê. To zdecydowanie kategoria najciê¿sza – fakt, ¿e
niezwykle istotna dla wszystkich obywateli naszego kraju.
W poszukiwaniu tematyki typowo wakacyjnej warto
zajrzeæ na ³amy prasy regionalnej. Oto Kurier Szczeciñski
30 czerwca donosi³ o rozpoczynaj¹cym siê Festiwalu
RzeŸby w Piasku. Z 400 t piasku, które przywieziono na
£asztowniê, powstanie szeœæ rzeŸb, wysokich nawet na
4,5 m. Zbuduj¹ je artyœci, korzystaj¹c jedynie z wody,
w³asnych r¹k i prostych narzêdzi. Monumenty bêd¹ dosyæ
trwa³e, poniewa¿ bêdzie mo¿na je podziwiaæ a¿ do 20 sierpnia. Wydarzenie – w zasadzie artystyczny performance –
stanowi jedn¹ z imprez towarzysz¹cych miêdzynarodowemu zlotowi ¿aglowców – The Tall Ships Races 2017. A co
to ma wspólnego z geologi¹? Ma, i to sporo, poza tworzywem. Organizatorem festiwalu jest bowiem przedsiêbiorstwo dobrze znane specjalistom bran¿y kruszyw naturalnych – Szczeciñskie Kopalnie Surowców Mineralnych,
potentat na Pomorzu Zachodnim, które ju¿ po raz czwarty
w ten oryginalny sposób promuje swoj¹ dzia³alnoœæ.
Przegl¹d Olkuski z kolei, 27 czerwca informowa³
o Dniach Bukowna, upamiêtniaj¹cych 55-lecie nadania
praw miejskich stolicy polskiego przemys³u wydobycia
i przetwórstwa rud cynku i o³owiu. Podczas uroczystoœci
zosta³o wrêczonych szereg nagród i odznaczeñ, m.in. Ró¿e
Biznesu. Jedn¹ z nich otrzyma³o Sibelco – belgijska spó³ka
o zasiêgu globalnym, zajmuj¹ca siê wydobywaniem piasków do zastosowañ specjalnych w kilkudziesiêciu krajach
œwiata. W Polsce posiada prawo do eksploatacji z³ó¿ piasków szklarskich w Tomaszowie Mazowieckim, a w 2012 r.
kupi³a zak³ad przeróbki piasku kwarcowego „Szczakowa”
w Bukownie. Obecnie przygotowuje wydobycie piasków
formierskich z dwóch du¿ych z³ó¿ po³o¿onych w granicach
miasta.
Wœród doniesieñ zagranicznych zwraca uwagê informacja portalu energetyka24, która nie zosta³a szerzej
rozpowszechniona w polskich mediach. Jak poda³ portal,
20 czerwca rosyjski koncern Rosnieft potwierdzi³ informacjê o odkryciu pierwszego z³o¿a ropy naftowej na szelfie
wschodniej Arktyki. Dok³adne szacunki zasobów bêd¹
znane dopiero jesieni¹, ale ju¿ teraz przedstawiciele kon-
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cernu zdradzaj¹, ¿e wynik poszukiwañ przerós³ najœmielsze oczekiwania. Wiercenie, w tym horyzontalne, prowadzono u brzegów pó³wyspu Hara-Tumus na szelfie
Chatangskim na g³êbokoœci 2305–2363 m. Rosyjscy komentatorzy podkreœlaj¹, ¿e skomplikowana operacja zosta³a przeprowadzona wy³¹cznie przy pomocy w³asnych
technologii i urz¹dzeñ, co ich zdaniem œwiadczy o niewra¿liwoœci sektora na sankcje blokuj¹ce transfer zagranicznych rozwi¹zañ high-tech dla przemys³u naftowego.
Komentatorzy energetyki24 zwracaj¹ równie¿ uwagê,
¿e podczas ostanich uroczystoœci Dnia Zwyciêstwa w
Moskwie po raz pierwszy pokazano wojska arktyczne.
Dowodziæ to mo¿e o wadze jak¹ Rosjanie przywi¹zuj¹ do
zasobów naftowych dalekiej pó³nocy, obecnie intensywnie
rozpoznawanych geologicznie.
CO NAM PRZYWIÓZ£
PREZYDENT DONALD TRUMP?
Wizyta prezydenta USA w Warszawie zdominowa³a
przekazy medialne pierwszej po³owy lipca 2017 r. Obok
wa¿kich deklaracji politycznych wyg³oszonych 6 lipca w
przemówieniu programowym na Placu Krasiñskich w Warszawie pad³y te¿ istotne propozycje gospodarcze. Dotyczy³y g³ównie wzmocnienia bezpieczeñstwa energetycznego Polski poprzez import amerykañskiego LNG za
poœrednictwem terminalu w Œwinoujœciu. Co prawda nie
dosz³o do podpisania wi¹¿¹cych umów, ale jak wyjaœni³
prezydent Donald Trump podczas konferencji prasowej,
gdyby by³ biznesmenem, taki dokument podpisa³by w
ci¹gu piêtnastu minut, jednak jako prezydent mo¿e tylko
zabiegaæ o stworzenie ram prawnych. Umowy bêd¹ zawieraæ narodowe koncerny, jeœli osi¹gn¹ satysfakcjonuj¹ce
porozumienie. Wyjaœnienie jest banalne, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e w³aœnie owe „ramy prawne” przez dekady uniemo¿liwia³y eksport wêglowodorów p³ynnych i gazowych
(a tak¿e transfer technologii) z USA. Wola polityczna
obecnej administracji jest nie do przecenienia, a transakcje
handlowe s¹ prawdopodobne, zwa¿ywszy na niski poziom
cen gazu ziemnego na rynku amerykañskim. Czêœæ publicystów dobitnie podkreœla³a koniecznoœæ dok³adnej analizy cen, ¿eby wykluczyæ polityczne pod³o¿e ewentualnych
kontraktów gazowych. Wydaje siê, ¿e przy tak du¿ym
wyczuleniu konsumentów na poziom cen mo¿liwoœæ zawarcia nieop³acalnych umów jest ma³o prawdopodobna,
ale zgoda – cena gazu musi byæ atrakcyjna, tym bardziej, ¿e
Polska ma ambicjê reeksportu amerykañskiego gazu w
ramach projektu Bramy Pó³nocnej.
Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zwraca
uwagê na inny problem, który mo¿e siê pojawiæ. W wywia-
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dzie dla PAP z 9 lipca zaznaczy³, ¿e Polska musi pilnowaæ
przepisów europejskich dotycz¹cych obrotu Ÿród³ami
energii, aby nie ograniczono handlu surowcami energetycznymi z USA.
– Musimy zadbaæ o to, ¿eby nikt sztucznie nie zawy¿y³
ceny gazu z USA poprzez wprowadzenie nowych regulacji
prawnych w Unii – jasno wy³o¿y³ obawy.
Mocne deklaracje wsparcia Europy Œrodkowej w jej
zabiegach na rzecz uwolnienia siê od monopolu Gazpromu
pad³y równie¿ na pierwszej sesji szczytu pañstw Inicjatywy Trójmorza, dotycz¹cej wspó³pracy euroatlatyckiej.
Cenne dla Polski i ca³ego regionu mo¿e byæ twarde stanowisko USA w sprawie projektu Nord Stream 2. Na pocz¹tku czerwca amerykañski Senat przeg³osowa³ poprawkê
do ustawy o sankcjach upowa¿niaj¹c¹ przezydenta do ich
na³o¿enia na firmy, które bêd¹ uczestniczyæ w finansowaniu gazoci¹gu Gazpromu, w ocenie amerykañskich senatorów „szkodliwego dla bezpieczeñstwa energetycznego
UE, rozwoju rynku gazu w Europie Œrodkowej i Wschodniej oraz reform gazowych na Ukrainie”. Poprawkê musi
zatwierdziæ jeszcze Izba Reprezentantów, ale zdaniem analityków jej poparcie jest pewne.
Zasadnicze elementy stanowiska prezydenta D. Trumpa
nie by³o zaskoczeniem dla publicystów. Ju¿ 3 lipca w
Rzeczpospolitej ukaza³ siê artyku³ Iwony Trusewicz pt.
„Ameryka siêga po broñ gazow¹”. Dziennikarka omówi³a
w nim tezy nowego programu energetycznego rz¹du USA.
Zak³ada on dynamiczn¹ ofensywê w eksporcie amerykañskich surowców energetycznych: ropy naftowej, gazu
ziemnego i wêgla kamiennego. Program przewiduje te¿
powrót do inwestycji w energetykê atomow¹, konkurencyjnych dla OZE, a tak¿e zniesienie barier w eksploatacji
wêglowodorów z Zatoki Meksykañskiej oraz szelfu, w tym
arktycznego. Stany Zjednoczone maj¹ staæ siê ponadto najwiêkszym producentem LNG. Kluczowe kierunki dostaw
to Europa Œrodkowa i Azja. Autorka tekstu zastanawia siê
czy ten program jest realny. Przytacza opiniê analityków
agencji Platts, którzy prognozuj¹, ¿e do 2020 r. amerykañskie inwestycje w nowe zak³ady skraplania zwiêksz¹ produkcjê LNG do 70 mln t rocznie. A to stawia USA tu¿ za
liderem rynku – Katarem (104,4 mln t w 2016 r.).
TARNOWSKIE GÓRY NA LIŒCIE UNESCO!
Mieszkañcy Tarnowskich Gór bêd¹ dobrze wspominaæ
41. sesjê Komitetu Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO,
która odbywa³a siê w dniach 2–12 lipca w Krakowie.
Trwaj¹ce ponad szeœæ lat starania o wpisanie s³ynnych
kopalni kruszcowych na listê œwiatowego dziedzictwa
ludzkoœci zosta³y uwieñczone powodzeniem. Zabytkowe
sztolnie, szyby i systemy odwadniaj¹ce znalaz³y siê w
towarzystwie Tad¿ Mahal, Stonehange i piramid egipskich,
nie mówi¹c o Puszczy Bia³owieskiej czy warszawskiej Sta-
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rówce. O sukcesie pisa³y prawie wszystkie publikatory,
szczegó³ow¹ relacjê przedstawi³ Dziennik Zachodni z 9 lipca. Jak zdradzaj¹ uczestnicy obrad wynik g³osowania nie
by³ wcale pewny, poniewa¿ ICOMOS (International Council on Monuments and Sites – pozarz¹dowa organizacja
ekspercka afiliowana przy UNESCO) da³ kopalniom
umiarkowane rekomendacje.
Na œwiatowej liœcie dziedzictwa ludzkoœci znajduje siê
co prawda 1067 obiektów, z czego 15 w Polsce, ale wniosek o wpisanie zespo³u kopalni w Tarnowskich Górach
nale¿a³ do najbardziej skomplikowanych w historii polskich starañ o patronaty UNESCO. Obejmuje on w sumie
28 obiektów podziemnych i naziemnych, które s¹ pozosta³oœci¹ po przemyœle kruszcowym, funkcjonuj¹cym w
regionie od wczesnego œredniowiecza do pocz¹tków XX w.
Najwa¿niejsze z nich to Zabytkowa Kopalnia Srebra, Sztolnia Czarnego Pstr¹ga, Park Miejski (przyk³ad rewitalizacji
terenów poprzemys³owych), Ha³da Pop³uczkowa i wci¹¿
dzia³aj¹cy jako wodoci¹g szyb „Staszic”. Od 1976 r. czêœæ
tarnogórskich podziemi jest udostêpniona dla zwiedzaj¹cych. Sam pomys³ zagospodarowania turystycznego
opuszczonych wyrobisk narodzi³ siê jeszcze w dwudziestoleciu miêdzywojennym. „Kopalniê Pokazow¹” budowano, ³¹cz¹c metodami górniczymi rozrzucone w terenie
wyrobiska gniazdowe, szyby i sztolnie. Prace by³y ¿mudne; zawodnienie i brak dokumentacji kartograficznej stanowi³o znaczn¹ przeszkodê, nie oby³o siê bez wypadków.
Roboty kontynuowano w latach 50., kiedy to powsta³o
Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi Tarnowskiej – spiritus
movens owych przedsiêwziêæ, oraz 60. i 70. ub.w. Badania
s¹ prowadzone równie¿ obecnie, gdy¿ tak naprawdê poznano tylko czêœæ labiryntu chodników dr¹¿onych przez
stulecia. Ich d³ugoœæ ocenia siê na 150 km, a towarzyszy im
ponad 20 tys. szybów i szybików, czêsto zalanych wod¹.
O podobnej atrakcji, aczkolwiek na znacznie mniejsz¹
skalê donosi³a Rzeczpospolita 30 czerwca. Legendarne
podziemia zamku Ksi¹¿ zawsze budzi³y emocje. Turyœci
nie mieli do nich w zasadzie dostêpu, poniewa¿ w latach
70. XX w. zarz¹dca obiektu, jednostka wojskowa we
Wroc³awiu, przekaza³a je w wy³¹czne u¿ytkowanie
Polskiej Akademii Nauk. Urz¹dzono w nich stacjê sejsmiczn¹, dzia³aj¹c¹ w sieci europejskiej, oraz kilka
laboratoriów geologicznych i geodynamicznych. Naciski
samorz¹du Wa³brzycha zarz¹dzaj¹cego nadziemn¹ czêœcia
Ksi¹¿a odnios³y ostatnio skutek. PAN zdecydowa³ siê oddaæ po³owê korytarzy w³odarzom terenu. Niewykluczone,
¿e pewien wp³yw mia³y poszukiwania „z³otego poci¹gu” –
w³aœnie na nowo rozpoczête – popularyzuj¹ce region
i malowniczy zamek. Jak relacjonowa³a Rzeczpospolita
projektowana trasa turystyczna ma zostaæ uruchomiona
póŸn¹ jesieni¹, bêdzie po³o¿ona 50 m pod Dziedziñcem
Honorowym, ³¹czna jej d³ugoœæ ma wynosiæ 500 m.
Zapewne przyczyni siê do wzrostu liczby odwiedzaj¹cych,
która i tak jest imponuj¹ca – ponad 400 tys. osób rocznie.

