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Gaz ³upkowy, bezpieczeñstwo energe-
tyczne, groŸne dla polskiego przemys³u
limity emisji CO2, energetyka atomowa,
kontrowersje wokó³ globalnego ocieple-
nia, powodzie i inne katastrofy naturalne
to g³ówne tematy medialne zwi¹zane z
naukami o Ziemi, jakie pojawia³y siê w
styczniu 2011 r. Nic nowego – westchnie
zapewne czytelnik – ten sam zestaw

obowi¹zywa³ przez ca³y poprzedni rok. Czy¿by czeka³y
nas nudy? Wci¹¿ te same problemy? Nic podobnego – w
ka¿dym z tych bloków tematycznych mamy nowe teksty,
widaæ ewolucjê pogl¹dów, starcia publicystyczne staj¹
siê coraz ostrzejsze, równie¿ w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi
siê wyborami. Czeka nas na pewno bardzo ciekawy rok!
A lista topowych tematów odwzorowuje po prostu zainte-
resowanie przeciêtnego obywatela – g³ównego czytelnika
wielkonak³adowej prasy. Chcia³oby siê, ¿eby media wiêcej
uwagi poœwiêca³y nauce, oczywiœcie ze szczególnym
uwzglêdnieniem królowej uczonych dyscyplin, czyli geo-
logii, ale nic z tego – takich artyku³ów w popularnej prasie
pojawia siê ma³o. Byæ mo¿e dlatego, ¿e sami geolodzy
nie przyk³adaj¹ siê do pióra. Szkoda, bo przecie¿ w naszym
œrodowisku jest sporo osób pisz¹cych ciekawie i zrozu-
miale, a tematy – jak to w geologii – le¿¹ dos³ownie pod
stopami.

Tyle o krajowym podwórku, a co na œwiecie? W stycz-
niu media zelektryzowa³a wiadomoœæ o fuzji koncernu BP,
borykaj¹cego siê ze skutkami katastrofy w Zatoce Meksy-
kañskiej, z rosyjsk¹ kompani¹ naftow¹ Rosnieft. Powstaje
gigant zdolny do eksploatacji ropy i gazu na szelfie Arktyki
– Bolszoj Petroleum – jak to okreœli³ Andrzej Kublik w
Gazecie Wyborczej 18 stycznia. Zadanie nowej spó³ki mo¿e
byæ ³atwiejsze z uwagi na zmiany klimatyczne. Jak poda³
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 20 stycznia w

Genewie Miêdzynarodowa Organizacja Meteorologiczna

(WMO) uzna³a rok 2010 za najcieplejszy w historii, porów-

nuj¹c go do 2005 i 1998. Co prawda w nastêpnym zdaniu
czytamy, ¿e dane WMO nie pokazuj¹ ¿adnych znacz¹cych

ró¿nic, pod k¹tem statystycznym, miêdzy temperaturami

globalnymi w 2010, 2005 i 1998, ale skoro WMO tak
uwa¿a... Odnotowaæ jednak nale¿y, ¿e Rosjanie spodzie-
waj¹ siê gwa³townego wzrostu iloœci rejsów arktycznych w
2011 r. Jak poda³a 27 stycznia agencja Reuters, wysokie
ceny metali i ropy, spowodowane rosn¹cym popytem ze
strony Chin i innych gospodarek wschodz¹cych, pomagaj¹
zwiêkszyæ zainteresowanie Arktyk¹ i tras¹ pomiêdzy
Atlantykiem i Pacyfikiem jako alternatyw¹ dla Kana³u
Sueskiego.

Licytacja marzeñ

Przed³u¿aj¹ce siê oczekiwania na wyniki poszukiwañ
nie zra¿aj¹ dziennikarzy, trwa fascynacja nowym Ÿród³em
energii. Gazeta Polska 5 stycznia publikuje obszerny tekst
Teresy Wójcik pt. Rewolucja ³upkowa trwa, w którym
autorka pisze: Kreml przesta³ bagatelizowaæ znaczenie gazu

niekonwencjonalnego i dostrzega, ¿e Stany Zjednoczone

staj¹ siê najwa¿niejszym graczem na œwiatowym rynku

gazu. Szansê, aby USA sta³y siê bardzo szybko znacz¹cym

eksporterem skroplonego gazu ziemnego, s¹ niemal stupro-

centowe. W niedzielê 12 grudnia 2010 r. do Wielkiej Brytanii

przyby³ pierwszy statek z LNG wyprodukowanym w Sta-

nach Zjednoczonych. Firmy, które liczy³y jeszcze trzy lata

temu, ¿e zrobi¹ œwietny interes na kolosalnym imporcie

p³ynnego gazu do USA z Kataru, dziœ przestawiaj¹ siê na

eksport tego towaru z w³asnego kraju.
Krajowi gracze na rynku gazowym dbaj¹ o regularne

dostawy informacji o swoich planach. Prezes PKN Orlen

Jacek Krawiec powiedzia³ 10 stycznia agencji PAP, ¿e jego
firma chce przeznaczyæ 420 mln z³otych na poszukiwania
gazu i ropy w ci¹gu najbli¿szych trzech lat. Zaznaczy³,
¿e projekty obejmuj¹ równie¿ poszukiwania gazu ³upko-
wego w rejonie Lublina. Z Rzeczpospolitej 11 stycznia
mo¿na by³o siê dowiedzieæ, ¿e PGNiG zastanawia siê nad
wyborem partnera do poszukiwañ gazu ³upkowego. Jak
pisze Agnieszka £akoma, szefowie PGNiG postanowili

wykorzystaæ modê na poszukiwanie gazu ³upkowego w

Polsce i nie tylko pozyskaæ partnera do wspólnych prac,

ale przy okazji zdobyæ udzia³y w nowych koncesjach za

granic¹. RMF 24 precyzuje, ¿e krajowy potentat rozmawia
o wspó³pracy z firmami powi¹zanymi z koncernami Shell,
British Gas i w³oskim ENI.

Polska – Dziennik Ba³tycki donosi 19 stycznia o rozpo-
czêciu kolejnego wiercenia na Pomorzu. Z tekstu Romana
Koœcielniaka dowiadujemy siê, ¿e chodzi o PGNiG, które
rozpoczê³o prace pod Lubocinem w gminie Krokowa.

Tymczasem gor¹czka gazowa rozpala siê w kolejnym
kraju. Gazeta.pl 31 stycznia pisze za AFP, ¿e ju¿ trzy firmy

dosta³y koncesje na poszukiwania z³ó¿ gazu ³upkowego w

po³udniowej Francji, a wkrótce mo¿e je dostaæ od oœmiu do

dziewiêciu kolejnych firm. Portal przypomina, ¿e Francja
to kolejne pañstwo w Europie, po Bu³garii, Niemczech,
Polsce, Rumunii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, w którym
rozpoczê³y siê na wielk¹ skalê poszukiwania z³ó¿ gazu
³upkowego. Na kontynencie pó³nocnoamerykañskim do
eksploatacji gazu ³upkowego z rozpoznanych z³ó¿ w okoli-
cy Quebec przygotowuje siê zaœ Kanada.
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Z wydarzeñ szeroko odnotowanych w mediach wspo-
mnieæ nale¿y o niecodziennej inicjatywie Ministerstwa
Œrodowiska. Onet.pl donosi 7 stycznia, ¿e g³ówny geolog
kraju dr Henryk Jacek Jezierski przekaza³ na aukcjê
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy... dolnosylurski
³upek gazowy ze stosownym certyfikatem autentycznoœci.
Licytacja za poœrednictwem Allegro rozstrzygniêta zosta³a
14 stycznia. Szczêœliwym posiadaczem okazu za 4550 z³
zosta³ anonimowy nabywca ukrywajacy sie pod nickiem
Mazovia-ENI. Mo¿na siê domyœleæ, ¿e chodzi o spó³kê
Mazovia Energy Resources (grupa ENI), która posiada kilka
koncesji na poszukiwanie niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu.

Atomowe planowanie

Pierwsza polska elektrownia j¹drowa ma zostaæ uru-
chomiona za dziesiêæ lat, jednak fizyczna budowa obiektu
to najmniejszy problem. Ewa Weso³owska wyjaœnia w
Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 stycznia: Piêæ lat

potrwaj¹ same prace przygotowawcze. Aby w ogóle mo¿na

by³o przyst¹piæ do realizacji projektu, najpierw trzeba

zmieniæ polskie prawo (obecnie praktycznie uniemo¿liwia

ono budowê elektrowni atomowych). PóŸniej przygotowaæ

projekt i podpisaæ kontrakt z firm¹, która zbuduje oraz

wyposa¿y si³owniê elektrowni. A na koñcu wyznaczyæ miej-

sca na sk³adowanie radioaktywnych odpadów. Dodaæ
nale¿y, ¿e na wszystkich tych etapach przewidziano mniej-
szy lub wiêkszy, niekiedy decyduj¹cy udzia³ geologów
ró¿nych specjalnoœci.

Prace nad infrastruktur¹ prawn¹ trwaj¹. 17 stycznia
Gazeta.pl informuje, ¿e Komitet Sta³y Rady Ministrów

przyj¹³ za³o¿enia projektu nowelizacji Prawa atomowego,

projekt za³o¿eñ do projektu ustawy o przygotowaniu i reali-

zacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki j¹drowej

oraz inwestycji towarzysz¹cych a tak¿e informacjê o stanie

prac nad Programem Polskiej Energetyki J¹drowej. Nowe-

lizacjê Prawa atomowego rozszerzono o zapisy dotycz¹ce

obowi¹zkowego ubezpieczenia od szkód j¹drowych, powo-

³ania Agencji Energetyki J¹drowej a tak¿e dotycz¹ce prze-

prowadzenia przez inwestora elektrowni j¹drowej odpo-

wiedniej kampanii informacyjnej.
26 stycznia Dziennik Gazeta Prawna informuje o

rz¹dowym projekcie za³o¿eñ nowej specustawy u³atwia-
j¹cej budowê elektrowni atomowych. Jak pisze Ewa Iva-
nova, ekspresowe procedury u³atwi¹ wyw³aszczenia grun-
tów pod budowê nowej elektrowni atomowej i ogranicz¹
udzia³ organizacji ekologicznych w procedurze admini-
stracyjnej. Aby wybudowaæ elektrowniê atomow¹ – infor-
muje dziennikarka – konieczne bêdzie przeprowadzenie

referendum lokalnego na wniosek inwestora. Referendum

bêdzie wa¿ne bez wzglêdu na frekwencjê. Urzêdy rozpa-

truj¹ce sprawê bêd¹ musia³y wydaæ decyzjê w ekspreso-

wym tempie 30 dni. Mimo starañ wielu instytucji budowa
infrastruktury prawnej jednak siê opóŸnia, co odnotowuje
m.in. Dziennik Gazeta Prawna 10 stycznia.

Niezale¿nie od problemów na poziomie centralnego
planowania, w³adze lokalne nie ustaj¹ w wysi³kach na
rzecz promowania swego regionu jako najlepszego miejsca
pod budowê elektrowni. Dla przyk³adu mo¿na zacytowaæ
Gazetê Wyborcz¹ Trójmiasto z 20 stycznia – S³awomir
Sowula w tekœcie Jak wygraæ wyœcig o elektrowniê ato-

mow¹ pisze: Zwolennicy budowy elektrowni j¹drowej na

Pomorzu zwieraj¹ szeregi. Do tej lokalizacji musz¹ przeko-

naæ rz¹d, inwestora, ale te¿ mieszkañców województwa.

Maj¹ na to dwa lata. Urzêdnicy, samorz¹dowcy i biznes-

meni popieraj¹cy ideê budowy „atomówki” spotkali siê

wczoraj na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady ds. Bezpieczeñ-

stwa Energetycznego, by omówiæ stan przygotowañ do

wdra¿ania programu energetyki j¹drowej.
Pomorscy samorz¹dowcy maj¹ du¿e szanse w wyœcigu,

bo ¯arnowiec, póki co, wydaje siê najlepsz¹ lokalizacj¹
pod pierwsz¹ elektrowniê j¹drow¹, jak przyznaje wielu
specjalistów.

Minister œrodowiska prof. Andrzej Kraszewski po raz
kolejny zabra³ g³os w sprawie energetyki j¹drowej. Jak
relacjonuje 14 stycznia portal Wnp.pl, podczas inauguracji
konferencji Energetyka j¹drowa w Polsce, która odby³a siê
w Warszawie w siedzibie Politechniki Warszawskiej, mini-
ster sformu³owa³ oryginaln¹ tezê, mówi¹c: W tej chwili

ma³o kto dyskutuje, czy zmiany klimatu nastêpuj¹. Dysku-

sje dalej trwaj¹, czy cz³owiek jest tego przyczyn¹. Moim

zdaniem jednak, i chcia³bym to mocno podkreœliæ, gdyby

nawet by³o tak, ¿e to nie cz³owiek jest tego przyczyn¹, to trze-

ba by³oby taki argument wymyœliæ. Dlaczego? Bo inaczej

nie modernizowalibyœmy tak szybko naszego przemys³u

wytwórczego elektroenergetyki, inaczej nie by³oby tylu

innowacji, które teraz wykluwaj¹ siê i wykluj¹ siê w naj-

bli¿szej przysz³oœci w³aœnie w zwi¹zku z potrzeb¹ walki,

wojny przeciwko zmianom klimatu.

Nauka w mediach

Jak ju¿ zd¹¿yliœmy ponarzekaæ wczeœniej, w main-
streamowych mediach rzadko mo¿na znaleŸæ popularno-
-naukowe artyku³y geologiczne czy nawet szerzej – zwi¹-
zane z naukami o Ziemi. Prawie ka¿de szanuj¹ce siê czaso-
pismo posiada redakcjê naukow¹, ale g³ówny nurt zdomi-
nowa³y nauki spo³eczne, medycyna, biologia (zw³aszcza
genetyka), informatyka i astrofizyka. Wyj¹tkiem wœród
dyscyplin zajmuj¹cych siê œrodowiskiem abiotycznym jest
klimatologia – artyku³y traktuj¹ce o globalnym ociepleniu
i skutkach zmian klimatu pojawiaj¹ siê stosunkowo czêsto.
Dla przyk³adu zestawienie tytu³ów styczniowych: Klimat

obala imperia – Gazeta Wyborcza, 14 stycznia; Gra w

ciep³o-zimno – Tygodnik Powszechny, 21 stycznia; Zadano

k³am teorii o topnieniu lodowców – Onet.pl, 26 stycznia;
Klimat nam siê ociepli o 1 stopieñ – Super Express, 31 stycz-
nia; Prognoza na 20 lat: temperatura wzroœnie – Onet.pl,
31 stycznia; Klimatolog: Damy sobie radê ze zmianami kli-

matu – Interia.pl za PAP, 31 stycznia.
Na tej geologicznej pustyni czy pó³pustyni trafiaj¹

siê jednak rzetelne i ciekawe teksty popularnonaukowe.
W Polityce z 15 stycznia mo¿na by³o znaleŸæ du¿y artyku³
Sp³yw górski pióra Adama Zubka. Ju¿ sam lead zapowiada
frajdê dla mi³oœnika wiedzy przyrodniczej: W 2010 r.

z³o¿y³a w Polsce niezapowiedzian¹ wizytê przedstawi-

cielka najwiêkszej potêgi œwiatowej – denudacja, córka

grawitacji. Towarzyszy³o jej kilkoro rozwydrzonych dzieci:

erozja, osuwanie, sp³ywanie i spe³zywanie. Dalej w podob-
nie brawurowy sposób autor omawia podstawowe procesy
geologiczne – erozjê, transport i akumulacjê, szeroko korzy-
staj¹c z przyk³adów wspó³czesnych i historycznych, i co
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najwa¿niejsze – nie nudz¹c. Nic dziwnego: Adam Zubek
jest zawodowym dziennikarzem, a tak¿e geomorfologiem,
absolwentem Wydzia³u Geografii Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Ten przyk³ad potwierdza wczeœniej sformu³owan¹
tezê, i¿ o naukach sektora „geo” powinni pisaæ specjaliœci
poruszaj¹cy siê swobodnie w obrêbie swojej czy pokrew-
nej dziedziny wiedzy – geolodzy, geografowie, geofizycy.
Dziennikarze, nawet uzdolnieni, ale z wykszta³ceniem
humanistycznym, ekonomicznym czy spo³ecznym potrafi¹
od biedy skleciæ tekst na podstawie starannie przepisanych
Ÿróde³, ale rzadko bywa on poprawny, a na dodatek lekki,
³atwy i przyjemny w odbiorze. Przyczyna jest prosta –
autorzy-niespecjaliœci czuj¹ siê nieswojo na nieznanym
terytorium, a ich polot i umiejêtnoœæ frazowania ca³y czas
krêpuje niepewnoœæ czy aby nie pope³ni¹ b³êdu meryto-
rycznego; te geologiczne okreœlenia s¹ przecie¿ tak trud-
ne... Czy uskok to pêkniêcie? Napisaæ warstwa czy pok³ad?
Minera³ czy zwi¹zek chemiczny? Czy p³uczka to b³oto?
Efekty bywaj¹ rozkosznie zabawne – ¿ywi siê nimi ostatni
podrozdzia³ naszych przegl¹dów prasy poœwiêcony l¿ej-
szym apektom dzia³alnoœci mediów.

Problemom nauki jako takiej prasa g³ównego nurtu,
trzeba przyznaæ, poœwiêca nieco uwagi. Dominuje narze-
kanie na ogólny stan polskiej nauki, w tym niski poziom
badañ, marn¹ wspó³pracê z przemys³em, skostnia³y system
edukacji akademickiej i niewydolny mechanizm promocji
m³odych badaczy. Typowym przyk³adem mo¿e byæ tekst
Renaty Czeladko Polska nauka na peryferiach œwiata,
który ukaza³ siê w Rzeczypospolitej 10 stycznia. Dzienni-
karka omawia w nim raport Produktywnoœæ naukowa

wy¿szych szkó³ publicznych w Polsce, przygotowany przez
Aleksandrê Partekê i Joannê Wolszczak-Derlacz z Poli-
techniki Gdañskiej w ramach grantu uzyskanego w progra-
mie Sprawne Pañstwo firmy Ernst & Young. Badania
jednoznacznie potwierdzaj¹ negatywn¹ zale¿noœæ miêdzy
poziomem finansowania uzyskiwanego z dotacji pañstwo-
wych a efektywnoœci¹ naukow¹ uczelni. Zdaniem autorek
im wiêcej funduszy jednostka zdobywa na drodze zew-
nêtrznych konkursów, tym wiêksza produktywnoœæ jej
naukowców.

Wiele w¹tków dotycz¹cych kondycji polskiej nauki
znaleŸæ mo¿na w nadzwyczaj interesuj¹cym tekœcie Ciemna

Polska pióra Tomasza Ro¿ka, szefa redakcji naukowej
Goœcia Niedzielnego i doktora fizyki, opublikowanym w
Rzeczpospolitej z 17 stycznia. Autor omawia przede wszyst-
kim zacofanie cywilizacyjne Polski i tragiczny stan infra-
struktury energetycznej, ale naukowcom te¿ siê dostaje,
g³ównie za b³êdne ustawienie priorytetów badawczych i
nietrafione analizy.

Oczywiœcie, narzekania s¹ s³uszne, ale medal ma dwie
strony. Naukowcy ripostuj¹, ¿e s³abe wyniki s¹ efektem
skandalicznie niskiego finansowania badañ. Jak powie-
dzia³ podczas prezentacji cytowanego raportu w siedzibie
PAN 13 stycznia prof. Maciej ¯ylicz – prezes Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej, Polska przeznacza rocznie na bada-
nia kwotê ponad dwukrotnie mniejsz¹ ni¿ Uniwersytet w
Cambridge, zatem wyniki i tak s¹ lepsze od oczekiwañ.

Wêgiel w rowie

W Rzeczpospolitej z 18 stycznia ukaza³ siê ciekawy
artyku³ Krzysztof Urbañskiego pt. Nasz denny klimat. Autor
omawia w nim wyniki badañ miêdzynarodowego zespo³u
naukowców, którym uda³o siê opuœciæ na dno Rowu Mariañ-
skiego automatyczn¹ sondê do pobierania próbek osadów.
Wypraw¹ zorganizowan¹ staraniem Szkockiego Stowarzy-
szenia Oceanograficznego (SAMS – Scottish Association

for Marine Science) kierowa³ prof. Ronnie Glud z Uniwer-
sytetu Po³udniowej Danii. Celem badañ by³o okreœlenie
zawartoœci materii organicznej w osadach przechwytywa-
nych przez rowy oceaniczne. Jak uwa¿a prof. Glud, g³êbo-
kie rowy, które zajmuj¹ tylko 2% powierzchni œwiatowego
oceanu, dzia³aj¹ jak swego rodzaju osadniki gromadz¹ce
du¿e iloœci materia³u organicznego. Wyniki badañ potwier-
dzi³y tê tezê – w pobranych próbkach wykryto wysokie
zawartoœci wêgla, stwierdzono równie¿ nadzwyczajn¹
aktywnoœæ bakterii rozk³adaj¹cych materiê organiczn¹.
Profesor Glud podkreœli³ znaczenie prac zespo³u dla lep-
szego poznania obiegu dwutlenku wêgla w przyrodzie i
modelowania zmian klimatycznych.

A jak opisuj¹ wyniki badañ inni dziennikarze? Infor-
macyjna Agencja Radiowa zamieœci³a na stronach Pol-

skiego Radia 18 stycznia artyku³ pt. Bogactwa w Rowie

Mariañskim. We wstêpie czytamy: Na dnie Rowu Mariañ-

skiego, najg³êbszego miejsca na Ziemi, jest znacznie wiêcej

wêgla ni¿ dotychczas przypuszczano. Mowa o niezwykle

bogatych z³o¿ach.
Przecieramy oczy ze zdumienia – mo¿e to tylko nie-

zrêczne sformu³owanie? Ale nie – w dalszej czêœci tekstu
czytamy: Profesor Ronnie Glud powiedzia³, ¿e zaawanso-

wany sprzêt pozwoli³ ustaliæ, jak du¿e s¹ zasoby wêgla

spoczywaj¹ce na dnie rowu. Ju¿ rozumiemy – autorce
(pozwólmy jej w tym przypadku zachowaæ anonimowoœæ)
wydaje siê, ¿e duñski badacz odkry³ w Rowie Mariañ-
skim... z³o¿a wêgla. Wiekopomny wyczyn! Brakuje tylko
terminu podjêcia eksploatacji.

By³oby to zabawne, gdyby nie fakt, ¿e tekst jest odczy-
tywany w audycjach Polskiego Radia. Litoœci, przecie¿
dzieci tego s³uchaj¹!

187

Przegl¹d Geologiczny, vol. 59, nr 3, 2011


