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Podczas przegl¹dania tytu³ów donie-
sieñ prasowych z listopada nie mo¿na siê
oprzeæ wra¿eniu, ¿e media najwiêcej
uwagi poœwiêca³y w tym miesi¹cu... sub-
stancjom lotnym: gazowi ziemnemu,
dwutlenkowi wêgla, a tak¿e powietrzu,
ponad normê zanieczyszczonemu py³ami.
Nie oznacza to, ¿e artyku³y traktowa³y o
kwestiach lekkich. Wrêcz przeciwnie – to

waga superciê¿ka. Problemy gazowe, które dzisiaj s¹ roz-
strzygane – zarówno zwi¹zane z dwutlenkiem wêgla, jak i
z metanem – bêd¹ decydowa³y o jakoœci ¿ycia i bezpieczeñ-
stwie nastêpnych pokoleñ.

Oprócz tych niezwykle istotnych rozwa¿añ gazowych i
energetycznych, prasa w listopadzie przynios³a nam
zwyk³¹ porcjê informacji zwi¹zanych z naukami o Ziemi.
Na krajowym podwórku media zajmowa³y siê wci¹¿
trwaj¹cym serialem osuwiskowo-powodziowym, zagro¿e-
niami zwi¹zanymi ze sk³adowiskami odpadów przemy-
s³owych i komunalnych, dalszym ci¹giem sporu Green-

peace – KWK Konin i geoturystyk¹ w Œwiêtokrzyskiem.
Na œwiecie: mniejszymi ni¿ siê spodziewano skutkami
katastrofy w Zatoce Meksykañskiej i polityk¹ Chin w
ramach limitowania „przydzia³u” lantanowców dla reszty
globu. Pojawia³y siê te¿ informacje popularno-naukowe.
Niestety, jak zwykle o ró¿nym stopniu rzetelnoœci.

Gaz jest w ³upkach... i nie tylko

D³ugo negocjowana polsko-rosyjska umowa gazowa
zosta³a podpisana 29 paŸdziernika. Prasa na pocz¹tku listo-
pada pe³na by³a spekulacji na temat tego porozumienia,
w tym skutków dla ewentualnego wydobycia gazu ³upko-
wego w Polsce.

Puls Biznesu w specjalnym dodatku z 3 listopada dos-
trzega dodatkowe implikacje problematyki gazowej. Alina
Treptow pisze w artykule Gaz recept¹ na normy emisji:
Gaz nie jest paliwem powszechnie stosowanym w energety-

ce. Jeszcze nie. Wszystko mo¿e siê zmieniæ, gdy UE zacznie

œci¹gaæ kary za nadmiern¹ emisjê dwutlenku wêgla. Wtedy

bêdzie trzeba szukaæ czystszych, a przede wszystkim tañ-

szych rozwi¹zañ. Tomasz Karaœ, dyrektor departamentu
strategii w PGNiG przekonuje dziennikarkê tego czasopi-
sma, ¿e to w³aœnie gaz mo¿e staæ siê istotnym, alternatyw-

nym dla wêgla, Ÿród³em energii.
Nasz rodzimy potentat gazowy nie zaniedbuje regular-

nego informowania prasy o swych planach. Rados³aw
Dudziñski, wiceprezes PGNiG powiedzia³ 4 listopada
Dziennikowi Gazecie Prawnej: Polskie Górnictwo Nafto-

we i Gazownictwo na poszukiwania gazu ³upkowego w Pol-

sce zamierza przeznaczaæ od 100 do 200 mln z³ rocznie.

Uzupe³nia tê wypowiedŸ prezes Micha³ Szubski w Naszym

Dzienniku z 12 listopada. Uwa¿a on, ¿e na etapie prac
badawczych s¹ to „adekwatne œrodki”. Zapewnia jedno-
czeœnie, ¿e jeœli zajdzie taka potrzeba, to nak³ady mo¿na
zwiêkszyæ.

Kontrowersyjn¹ ocenê dzia³alnoœci PGNiG przedsta-
wia Janusz Rolicki w Fakcie z 5 listopada. W felietonie
Rz¹dowy gazowstrêt czytamy: Tak siê sk³ada, ¿e Polska ma

gazu od groma. A my od lat wydobywamy tego gazu ledwie

4 miliardy metrów szeœciennych rocznie – 30 proc. zu¿ycia.

Dodatkowo nasze zasoby s¹ oceniane – bez ³upków – na

circa bilion metrów szeœciennych. Zamiast to paliwo eks-

ploatowaæ i rzetelnie oceniæ – wci¹¿ nie w pe³ni potwier-

dzone – iloœci naszych zasobów gazu, rz¹d woli pieszczoty

z Gazpromem. A jego gaz jest dro¿szy od polskiego – wydo-

bywany z wiecznej zmarzliny i z dna morskiego – i zwiêksza

nasze zad³u¿enie jak diabli. Gdyby premier chcia³ zmniej-

szyæ polski d³ug, pogoni³by PGNiG do raportu i kaza³

zabraæ siê do roboty.
By³emu naczelnemu Trybuny sekunduje inny dzienni-

karz. W³odzimierz Knap w tekœcie Nie chce nam siê wydo-

bywaæ gazu, opublikowanym w Dzienniku Polskim z 16
listopada, pisze: Geolodzy od dawna apelowali, by zwiêk-

szyæ wydobycie ze z³ó¿ rodzimych. Gdyby kilkanaœcie lat

temu rz¹dy podjê³y w tym celu odpowiednie kroki, to byæ

mo¿e nie musielibyœmy wydawaæ miliardów z³otych na zbu-

dowanie gazoportu.
W pierwszym odruchu chcia³oby siê przyklasn¹æ obu

autorom. Jednak to nie takie proste, jak zauwa¿¹ zapewne
specjaliœci. Aby zwiêkszyæ krajowe wydobycie trzeba pie-
niêdzy – du¿ych pieniêdzy. Jeœli za wszystko p³aciæ ma
bud¿et, to skoñczyæ siê mo¿e tak, jak w czasach PRL, gdy
próbowano wprowadziæ rodzaj autarkii surowcowej. Eks-
ploatacja przeró¿nych kopalin sz³a pe³n¹ par¹, koszty
wydobycia pomijano, a skoñczy³o siê generaln¹ klap¹. Nie
tylko w Polsce zreszt¹.

Gaz ³upkowy wci¹¿ budzi ogromne zainteresowanie,
tym bardziej, ¿e zbli¿a siê moment og³oszenia pierwszych
wyników wierceñ poszukiwawczych. W œrodkach maso-
wego przekazu pojawi³a siê informacja Pañstwowego
Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badaw-
czego o podjêciu formalnej wspó³pracy z USGS w zakresie
szacowania zasobów gazu ³upkowego metodami staty-
stycznymi. Donosi o tym Gazeta Polska z 3 listopada w
artykule Teresy Wójcik £upki – czas geologów. Jak zapew-
ni³ PAP dyrektor Instytutu Jerzy Nawrocki, polscy specja-
liœci od grudnia bêd¹ siê szkoliæ w Stanach Zjednoczonych,
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a wiosn¹ 2011 r. powinny byæ gotowe pierwsze oceny
zasobów na Pomorzu oparte na naukowych podstawach.
Metoda jest podobna do tej zastosowanej przez USGS w
g³oœnym raporcie na temat potencjalnych zasobów Arktyki.

Konferencja poœwiêcona globalnemu rynkowi gazu
³upkowego zorganizowana w Dallas przez du¿e organiza-
cje bran¿owe – CWC Group, International Gas Union,
American Gas Association – podsyci³a zainteresowanie
dziennikarzy. Obszern¹ relacjê z tego miêdzynarodowego
spotkania, które odby³o siê w dniach 3–5 listopada, zamie-
œci³a Gazeta Polska z 17 listopada. Teresa Wójcik w arty-
kule Amerykanie – to program na bliskie jutro prezentuje
interesuj¹c¹ panoramê pogl¹dów uczestników konferencji
na perspektywy uruchomienia produkcji gazu ³upkowego
poza obszarem Stanów Zjednoczonych. Profesor Stani-
s³aw Rychlicki, przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej PGNiG,
powœci¹gliwie oceni³ polskie perspektywy: Najwczeœniej

za dwa lata bêdziemy w stanie oceniæ wielkoœæ zasobów,

a jeœli wyniki bêd¹ obiecuj¹ce, to za blisko 10 lat mog³oby

ruszyæ wydobycie – powiedzia³ podczas obrad. Jeszcze bar-
dziej powœci¹gliwy by³ Didier Houssin z Miêdzynarodo-
wej Agencji Energetycznej (MAE). Stwierdzi³, ¿e w Euro-
pie najpierw trzeba lepiej i dok³adniej rozpoznaæ potencja³
nowych z³ó¿, a nastêpnie zastanowiæ siê nad dopuszczal-
noœci¹ samego wydobycia. Nawi¹zuj¹c do entuzjastycznej
oceny Roberta Skagssa Jr., przewodnicz¹cego American

Gas Association, przedstawiciel MAE powiedzia³: Z³oty

wiek gazu? Tak, ale nie dla ciebie Europo.

Dla uzupe³nienia palety postaw wobec mo¿liwoœci uru-
chomienia nowych z³ó¿ nale¿y wspomnieæ o stanowisku
Gazpromu – negatywnym, i Greenpeace’u – zdecydowanie
negatywnym.

Dwutlenek wêgla – groŸny dla klimatu i gospodarki

W drugiej dekadzie listopada powia³o groz¹. Ze Stras-
burga dotar³y wieœci o reaktywacji pomys³u zwiêkszenia
redukcji emisji dwutlenku wêgla o 30 procent do 2020 r.
Rzeczpospolita 24 listopada donosi: Ciê¿ka batalia czeka

dziœ i jutro polskich deputowanych w Parlamencie Euro-

pejskim podczas debaty o priorytetach unijnej polityki

energetycznej i podczas g³osowania. W poniedzia³ek w

ostatniej chwili na listê poprawek do dokumentu, który ma

byæ g³osowany, trafi³a propozycja wiêkszego ograniczenia

emisji CO2, która uderza g³ównie w polsk¹ gospodarkê.
Jednak dwa dni póŸniej, 26 listopada, ta sama gazeta

uspokaja: Nie bêdzie wiêkszej redukcji emisji CO2. Anna
S³ojewska wyjaœnia w korespondencji z Brukseli: Eurode-

putowani przeg³osowali wczoraj rezolucjê opisuj¹c¹ ich

oczekiwania na zbli¿aj¹c¹ siê konferencjê klimatyczn¹ w

Cancún. „W interesie przysz³ego wzrostu gospodarczego

Unii Europejskiej przypominamy o koniecznoœci przyjêcia

celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Unii

Europejskiej o 30 proc. do 2020 r. w porównaniu z pozio-

mem z 1990 r.” – brzmi fragment dokumentu. Rezolucja

podzieli³a PE: 292 osoby by³y za, 274 przeciw. O 30-proc.

redukcji mówi te¿ przyjêta wczoraj przez eurodeputowa-

nych strategia energetyczna Unii Europejskiej. Oba te

dokumenty nie maj¹ mocy prawnej, wyra¿aj¹ jedynie poli-

tyczn¹ wolê wiêkszoœci eurodeputowanych.

Polska The Times pyta jednak 29 listopada: Czy zban-

krutujemy przez CO2? Dziennik wyjaœnia, ¿e zwolennicy
zwiêkszenia redukcji nie rezygnuj¹. Tym razem chc¹ po-
wi¹zaæ ten pomys³ z dyskusj¹ o unijnym bud¿ecie i wyp³at¹
dotacji dla nowych krajów Unii Europejskiej. Wed³ug Ÿró-
de³ czasopisma w Brukseli, bogate kraje UE sugeruj¹, ¿e
zgodz¹ siê daæ pieni¹dze na dotacje dla nowych pañstw
pod warunkiem, ¿e biedniejsze zaakceptuj¹ 30-procentow¹
redukcjê CO2 do 2020 r.

Czy „koszmarny pomys³”, wed³ug okreœlenia Polski

The Times, zostanie zrealizowany? Trudno powiedzieæ –
równowaga zwolenników i przeciwników zwiêkszonej
redukcji ujawniona podczas g³osowania w PE jest niepo-
koj¹ca. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e „wola polityczna” euro-
pos³ów nie przekszta³ci siê w dyrektywê.

Wybiegaj¹c w przysz³oœæ, nale¿y dodaæ, ¿e bud¿et
unijny przepad³ w pierwszym g³osowaniu, ale jest prawie
pewne, ¿e zostanie uchwalony bez poprawek 15 grudnia2,
co oddala realizacjê groŸnego dla polskiej gospodarki
scenariusza.

Meksykañski szczyt

Konferencja Klimatyczna ONZ – COP16, która rozpo-
czê³a siê 29 listopada w meksykañskim kurorcie Cancún,
by³a wielkim nieobecnym na ³amach prasy prawie przez
ca³y listopad. Dopiero 29 listopada Rzeczpospolita prze-
drukowa³a artyku³ brytyjskiego The Economist – Jak ¿yæ ze

zmian¹ klimatu, w którym czytamy: O rozpoczynaj¹cym siê

w Cancún spotkaniu mówi siê ma³o, zw³aszcza w porówna-

niu z fanfarami, jakie poprzedza³y ubieg³oroczny szczyt w

Kopenhadze. Czêœciowo wynika to z przekonania, ¿e w³aœ-

nie rozg³os wokó³ tego szczytu przyczyni³ siê do jego klêski

– ale tak¿e ze zmiany oczekiwañ. Po Kopenhadze przyjêto

bowiem do wiadomoœci, ¿e ze starañ o unikniêcie powa¿nej

zmiany klimatu usz³a para.
Tomasz Ulanowski w artykule Globalna gor¹czka roœnie,

opublikowanym 30 listopada w Gazecie Wyborczej, pisze:
Nie dajmy siê oszukaæ pogodzie, choæ zima akurat atakuje,

to rok 2010 mo¿e byæ najgorêtszy w historii pomiarów.

Wielcy tego œwiata zgromadzeni w Cancún w Meksyku

debatuj¹ od wczoraj, jak powstrzymaæ globalne ocieplenie.

Szanse na porozumienie s¹ ¿adne.
Z kolei Aleksandra Stanis³awska informuje w artykule

Szczyty ocieplenia, który ukaza³ siê 30 listopada w Rzeczypo-

spolitej: Politycy obraduj¹ nad zmianami klimatu, a naukow-

cy notuj¹ rekordy ciep³a i stê¿enia gazów szklarniowych.

Patrz¹c za okno, trudno uwierzyæ w to, ¿e ocieplenie jest

g³ównym problemem naszej planety, ale w³aœnie wczoraj w

meksykañskim Cancún rozpoczê³y siê negocjacje klima-

tyczne, a naukowcy, korzystaj¹c z okazji, podsumowali stan

naszej wiedzy na ten temat. Wnioski nie s¹ optymistycznie.

Ten rok ma byæ najgorêtszym w historii pomiarów, mamy

te¿ rekordowe stê¿enie gazów cieplarnianych.
Polscy negocjatorzy z Ministerstwa Œrodowiska

wyjaœniaj¹ jednak na stronie internetowej ministerstwa:
Ju¿ wczeœniejsze zapowiedzi wskazywa³y, ¿e w Cancún nie
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dojdzie najpewniej do przyjêcia nowego globalnego poro-

zumienia w sprawie klimatu, które zast¹pi wygasaj¹cy Pro-

tokó³ z Kioto. Negocjatorom zale¿y wiêc na konkretnych

ustaleniach, które mog¹ byæ prawdziwym fundamentem

nowego porozumienia, które zosta³oby zatwierdzone w przy-

sz³ym roku w trakcie COP17 w Durbanie (RPA). W trakcie

COP17 Polska sprawowaæ bêdzie prezydencjê w Radzie

Unii Europejskiej, negocjuj¹c w ramach i w imieniu unii.

Obecnoœæ polskiej delegacji w Cancún ma wiêc tak¿e na celu

przygotowanie siê do skutecznej realizacji tego zadania.

W chwili oddawania tego materia³u do druku wiadomo,
¿e dwutygodniowe obrady zakoñczy³y siê przyjêciem
„zrównowa¿onego pakietu decyzji”. Jednym z bardziej
wartoœciowych jego elementów jest REDD+, czyli mecha-
nizm zapobiegaj¹cy skutkom klimatycznym wylesiania i
degradacji lasów, zwi¹zany z przekazaniem konkretnych
œrodków finansowych do krajów borykaj¹cych siê z tym
problemem.

Polak m¹drzejszy po szkodzie?

Katastrofy naturalne, które nie oszczêdza³y Polski w
tym roku, powinny wp³yn¹æ na lepsze przygotowanie kraju
do obrony przed zagro¿eniami. W teorii. A jak bêdzie w
praktyce? Jest nadzieja, ¿e lepiej. Serwis internetowy Pol-
skiej Agencji Prasowej samorz¹d.pap.pl donosi 3 listopa-
da: Ruszy³y prace nad mapami zagro¿enia powodziowego.
Jak wyjaœnia dalej serwis, jest to zadanie Krajowego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej, który wspólnie z Instytutem
Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz G³ównym Urzê-
dem Geodezji i Kartografii przyst¹pi³ do opracowania
wstêpnej oceny zagro¿enia powodziowego, map zagro-
¿enia powodziowego i map ryzyka powodziowego zgodnie
z wymogami zawartymi w dyrektywie unijnej. W tym
celu przygotowano specjaln¹ ankietê, która przesy³ana
jest do gmin wraz z map¹ w skali 1 : 50 000. Gminy proszo-
ne s¹ o wype³nienie ankiety i zaznaczenie na mapie rejo-
nów zagro¿onych, w których w przesz³oœci zdarzy³y siê
powodzie.

Niew¹tpliwie, badania ankietowe bêd¹ pomocne, cho-
cia¿ ich horyzont czasowy wydaje siê byæ mocno ograni-
czony. Bo jak daleko siêga pamiêæ ludzka – 30 lat? 100 lat?
Mo¿e lepiej podeprzeæ siê danymi siêgaj¹cymi 13 000 lat
wstecz, którymi dysponuj¹ geolodzy. Pos³u¿y³y one do
opracowania Mapy obszarów o wysokim ryzyku podto-

pieñ, któr¹ wykona³a Pañstwowa S³u¿ba Hydrogeolo-
giczna w 2007 r. Opracowanie w skali w skali 1 : 50 000
zosta³o wydane drukiem przez Pañstwowy Instytut Geolo-
giczny – Pañstwowy Instytut Badawczy i rozes³ane do
wszystkich starostw i jednostek zarz¹dzania gospodark¹
wodn¹, a nastêpnie pos³u¿y³o do opracowania cyfrowej
mapy obszarów zagro¿onych dostêpnej na stronie interne-
towej geoportal.gov.pl.

O tym, ¿e Polska ma, delikatnie rzecz ujmuj¹c, pewne
zaleg³oœci w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej, przy-
pomina Rzeczpospolita z 25 listopada w artykule Ochrona

przed powodzi¹ bêdzie s³ono kosztowa³a. Jak dowiaduje-
my siê z tekstu: Bruksela stawia Polskê przed Europejski

Trybuna³ Sprawiedliwoœci za brak przepisów zapobiegania

powodziom i brak danych przestrzennych o infrastrukturze

(INSPIRE). Przepisy nale¿a³o wprowadziæ w ubieg³ym roku,

a Polska do tej pory ich nie ma. Wirtualna Polska dodaje
25 listopada: Komisja Europejska zdecydowa³a w œrodê o

pozwaniu Polski do Trybuna³u Sprawiedliwoœci za brak

wdro¿enia unijnej dyrektywy z 2007 roku o zapobieganiu

powodziom. Wed³ug resortu œrodowiska parlament w grud-

niu powinien zakoñczyæ prace nad ustaw¹ w tej sprawie.
O wiele mniej ni¿ o powodziach mówi siê o zagro¿e-

niach osuwiskowych. Jak zwykle temat podejmuj¹ media
w regionach najbardziej nara¿onych na wystêpowanie
ruchów masowych gruntu. Jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ
tekst £ukasza Gardasa opublikowany w gazecie Polska

Dziennik Zachodni 6 listopada. Autor pisze: Lada dzieñ na

biurku premiera Donalda Tuska wyl¹duje list od górali z

Milówki. W³adze górskiej miejscowoœci zamierzaj¹ bowiem

poprosiæ szefa rz¹du o pomoc. Pieni¹dze potrzebne s¹ nie

tylko na pomoc ludziom poszkodowanym przez osuwisko w

przysió³ku Prusów, ale tak¿e na naprawê naderwanych

brzegów So³y. RZGW nie ma na to pieniêdzy.
Katastrofy przyrodnicze splataj¹ siê w tym roku w

przedziwny sposób z kampaniami wyborczymi. Najpierw
by³a fala powodziowa, która przetacza³a siê przez Polskê
podczas kampanii prezydenckiej. W listopadzie œcie-
raj¹cym siê samorz¹dowcom za orê¿ wyborczy pos³u¿y³y
osuwiska. O ciekawym przypadku pisze krakowski Dzien-

nik Polski z 16 listopada w artykule Dwie ekspertyzy w

sprawie jednego osuwiska. Jak dowiadujemy siê z tekstu,
wojewoda ma³opolski Stanis³aw Kracik i prezydent Krako-
wa Jacek Majchrowski zamówili oddzielnie ekspertyzy w
sprawie tego samego osuwiska w rejonie placu Centralne-
go w Nowej Hucie. Prezydent Jacek Majchrowski dowie-
dzia³ siê z gazety, ¿e wojewoda zleci³ w Pañstwowym
Instytucie Geologicznym – Pañstwowym Instytucie Badaw-
czym ekspertyzê w sprawie osuwiska, a Urz¹d Miasta pod-
pisa³ w tej sprawie umowê z tym samym instytutem kilka
miesiêcy wczeœniej.

Józef Chowaniec, dyrektor Oddzia³u Karpackiego
PIG-PIB, potwierdza fakt redaktorowi Dziennika Polskie-

go, dodaje jednak: Wojewoda zwróci³ siê do nas jednak

póŸniej. Dlatego odpiszemy mu, ¿e eksperyza jest ju¿ robio-

na – na zlecenie prezydenta. Nie ma sensu robiæ dwóch

takich samych.

Przezornoœæ pop³aca

W tym miejscu zgodnie z tradycj¹ powinien znaleŸæ siê
cytat prasowy o l¿ejszym charakterze. Niestety, mimo usil-
nych poszukiwañ nie uda³o siê znaleŸæ w listopadzie nicze-
go stosownego. Czy¿by poziom wiedzy przyrodniczej
dziennikarzy tak siê poprawi³? Przekonamy siê za miesi¹c.
Tytu³em rekompensaty refleksja na temat przezornoœci
organizatorów szczytów klimatycznych. Jak wiadomo,
pope³nili oni dwa b³êdy wizerunkowe, lokalizuj¹c kolejne
konferencje na temat walki z globalnym ociepleniem w
niezbyt ciep³ych miejscach – najpierw w Poznaniu, a potem
w Kopenhadze. W tym roku nie zaryzykowali – w Cancún
o tej porze roku jest piêkna pogoda. Równie¿ Durban w
2011 r. jest dobrym pomys³em. Jeœli nie wydarz¹ siê jakieœ
anomalie, uczestnicy w grudniu mog¹ tam liczyæ na tempe-
ratury 21 – 26 stopni. Powinno to stanowiæ zachêtê do wiêk-
szych wysi³ków na rzecz obni¿enia temperatur globalnych.
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