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Nie powinniśmy zbyt szybko wierzyć w to, co nam opowiadają: 

wielu zmyśla po to, aby oszukiwać, 
a wielu dlatego, że ich samych oszukano... 

Lucjusz Anneusz Seneka, Myśli (II 29.2) 
 
 

Po kilkunastu latach korzystania w gospodarce i energetyce zarówno z odnawialnych źródeł energii jak i wprowadzania 
nowych technologii umożliwiających pozyskiwanie dotychczas niewykorzystywanych nośników energii pojawia się coraz więcej 
doniesień medialnych o tym, że ani te źródła, ani pozyskiwane paliwa nie są tak bezpieczne i czyste, jak się na początku 
wydawało. 

Na te negatywne strony nowych paliw zwracają szczególnie uwagę tzw. organizacje ekologiczne. Równie dużo jest głosów 
mówiących o tym, że organizacje te są finansowane przez wielkie korporacje zwalczające konkurencję i promujące swoje 
produkty, a zwłaszcza węgiel czy ropę. 

6 kwietnia br. na przykład pojawiła się publikacja w serwisie internetowym wyborcza.pl, sugerująca, że niemieckie 
organizacje ekologiczne przyjęły łapówkę od Nord Streamu. Jak donosi dziennik, szefowie organizacji, którzy wcześniej głośno 
protestowali przeciw gazociągowi Nord Stream z Rosji, objęli niedawno posady w kierownictwie sponsorowanej przez Nord 
Stream ekofundacji. 

WWF odpiera te zarzuty i uważa, że tytuł publikacji sugeruje przyjęcie łapówki przez niemieckie organizacje ekologiczne. 
Według stowarzyszenia wprowadza on w błąd czytelników i narusza dobre imię organizacji zajmujących się ochroną 
środowiska. W serwisie internetowym wyborcza.pl czytamy, że pod koniec marca w Niemczech powstała Fundacja Ochrony 
Przyrody Niemieckiego Bałtyku. Założyły ją władze Meklemburgii-Pomorza Przedniego, niemieckie organizacje ekologiczne 
WWF Deutschland, BUND („Przyjaciele Ziemi”) i NABU (Związek na rzecz Ochrony Przyrody i Bioróżnorodności) oraz Nord 
Stream - kontrolowane przez Gazprom konsorcjum, które układa na dnie Bałtyku gazociąg z Rosji do Niemiec. Z informacji 
dziennika wynika, że Nord Stream jest jedynym sponsorem fundacji. Włożył on 5 mln euro na kapitał zakładowy fundacji i 
dołożył kolejne 5 mln euro na programy badawcze. 

Powracając do tematu szkodliwości i nadmiernych kosztów OZE przytoczyć można przykłady biopaliw, ale i elektrowni 
geotermalnych. 

Spalanie biopaliw powoduje wprawdzie mniejsze emisje CO2 niż używanie zwykłego oleju napędowego czy benzyny, ale 
zdaniem organizacji ekologicznych bilans jest i tak negatywny dla środowiska, jeśli weźmie się pod uwagę emisje CO2 powstałe 
przy produkcji i transporcie biopaliw. Dodatkowo krytycy wskazują na ograniczenie tradycyjnych upraw, co grozi dalszą 
podwyżką cen żywności i szkodami dla bioróżnorodności. Stwierdzają oni, że produkcja biopaliw wymusi zamianę w pola 
uprawne 4,1 - 6,9 milionów ha na całym świecie. Stanie się to kosztem lasów, naturalnych ekosystemów i lokalnych 
społeczności. Ponieważ realne jest, że plantacje powstaną w najbiedniejszych krajach świata, do szkód środowiskowych trzeba 
dodać szkody społeczne. Ekolodzy są zdania, że biopaliwa przyczynią się do dodatkowej emisji 27 - 56 mln ton gazów 
cieplarnianych rocznie. 

„Skala szkód, jakie europejskie kraje spowodują realizacją swoich planów dotyczących biopaliw, jest teraz znana - lasy i 
przyroda zostaną zniszczone w zastraszający sposób, by dostarczyć paliwa dla naszych samochodów. Emisje szkodzących 
klimatowi gazów cieplarnianych będą bardziej zanieczyszczały niż w przypadku paliw kopalnych” - powiedział Adrian Bebb z 
organizacji Friends of the Earth Europe. 

Jak wynika z raportu o planach rozwoju zielonej energetyki do 2020 r. nasz kraj nie planuje uruchomienia nawet jednej 
elektrowni geotermalnej. Według Ministerstwa Gospodarki wykorzystanie energii geotermalnej do produkcji prądu jest zbyt 
drogie, co sprawia, że inwestorzy nie są nią zainteresowani. Korzystne warunki hydrogeologiczne w najbliższej perspektywie 
stwarzają duże możliwości wykorzystania wód geotermalnych jedynie w sektorze ciepłownictwa. Z kolei eksperci podkreślają, 
że prawie cała Polska leży na źródłach geotermalnych i zwracają uwagę, że program budowy elektrowni tego typu uruchamiają 
na szeroką skalę Austriacy i Niemcy. 

Interesujące mogą się wydawać także niektóre medialne przekazy dotyczące polskich złóż gazu ziemnego, a gazu 
łupkowego w szczególności. Wspomniano już na tych stronach Energetyki o tym, że wykorzystujemy rocznie zaledwie 4% 
udokumentowanych zasobów gazu ziemnego, podczas gdy inne kraje europejskie eksploatują około 12% swych zasobów. 

Ostatnio natomiast zwracają uwagę fakty mogące świadczyć o tym, że wokół problemu zasobów gazu łupkowego w naszym 
kraju toczą się zabiegi mające na celu nie tylko zniechęcenie do wykorzystywania zasobów znajdujących się na naszym 
terytorium, ale i opóźnianie wiarygodnego oszacowania tych zasobów i bagatelizowanie ich roli w pokrywaniu potrzeb 
energetycznych. 

Kiedy pojawiają się nowe informacje o tym, jakie liczby mogą opisywać potencjał Polski w zakresie wydobycia gazu z 
łupków towarzyszą im w innych mediach doniesienia mocno osłabiające znaczenie tych wiadomości i eksponujące wątpliwości i 
tragiczne skutki ewentualnej eksploatacji. W ostatnio opublikowanym raporcie Amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej 
(EIA) na temat szacunkowych zasobów gazu łupkowego na świecie, w tym dla Polski, oszacowano je na 5,30 bln m3. Szacunki 
przygotowała firma Advanced Resources, która wcześniej szacowała polskie zasoby gazu łupkowego na 3 bln m3. 

Główny Geolog Kraju komentując te doniesienia zwrócił uwagę, że należy pamiętać, iż publikowane dane na temat 
zasobów gazu łupkowego w Polsce to wciąż jedynie szacunki, niepotwierdzone badaniami. Kolejnym krokiem w określeniu 
wielkości potencjału wydobywczego Polski pod tym kątem będą wyniki prac amerykańskiej służby geologicznej i polskiego 
Państwowego Instytutu Geologicznego. 

Grozą natomiast wieje z artykułu1), w którym na podstawie informacji z amerykańskich stron internetowych przedstawiono 
same negatywne skutki wydobycia gazu łupkowego, konstatując na końcu: ”Sprawa finansowania drogiego pozyskiwania gazu 
łupkowego i równoczesne zmniejszenie węgla może w określonych okolicznościach stanowić błędną decyzję, zarówno z punktu 
widzenia zużycia energii na procesy produkowania tych surowców, jak i ograniczenie emisji GHG do atmosfery.” 

Negatywną opinię na temat wydobycia w Polsce gazu łupkowego mają także niektóre ugrupowania naszych sąsiadów. 
Gazprom od pewnego czasu zaczął twierdzić, że zainteresowanie gazem łupkowym na świecie zostało sztucznie rozdmuchane. 
I sami Rosjanie zaczęli kampanię czarnego PR wobec gazu łupkowego, malując apokaliptyczne wizje skutków eksploatacji jego 
złóż: zdewastowane krajobrazy, zatrute wodopoje, wstrząsy ziemi przy tworzeniu szczelin w skałach łupkowych. 

Z kolei Poseł Platformy Obywatelskiej, Jarosław Gowin napisał na swoim profilu na Facebooku: „18 kwietnia do Warszawy 
zjeżdżają się zieloni z całej Europy, by protestować przeciw wydobyciu gazu łupkowego w Polsce. Gazprom przystępuje do 



ofensywy. Nieprzypadkowo też najwięcej zielonych wybiera się do nas z Niemiec. Jeśli zaczniemy wydobywać gaz, Nordstream 
straci ekonomiczny sens. Rozpoczyna się największa polska wojna w czasach pokoju...” 

Czy optymistycznym aspektem tej sprawy może być wypowiedź premiera Polski na naukowo-biznesowej konferencji w 
Warszawie, poświęconej gazowi łupkowemu? 

„Polska staje się kluczowym miejscem dla urealnienia wspólnego rynku energetycznego w UE” - mówił Tusk, deklarując też, 
że będzie się angażował jako premier w optymalizację warunków poszukiwań, logistyki i biznesu związanego z wydobyciem 
gazu łupkowego.(…) 

„Jesteśmy zdeterminowani, (...) aby poszukiwania i wykorzystanie gazu łupkowego w Polsce stało się faktem. Na pytanie 
czy? odpowiedzieliśmy. Dzisiaj szukamy odpowiedzi na pytanie jak?. W tym, jak, zawiera się zarówno problem technologiczny, 
ekonomiczny i finansowy. To musi być bezpieczne dla środowiska, wykonalne technologicznie na dużą skalę, opłacalne. Nasza 
determinacja jest jednoznaczna. Każdy metr sześcienny gazu w Polsce - jeśli to możliwe - musi być wykorzystany” 
 
 

Tomasz E. Kołakowski 
 

1)
  p. prof. dr hab. Anna Marzec, Ostrożnie z gazem łupkowym, Czysta energia nr 3, 2011 


