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Wiercimy dalej
Warto wierciç w strefie od Szczecina i Koszalina po Rzeszów, w tej
strefie jest Toruƒ – uwa˝a prof.
Mariusz Orion J´drysek, do niedawna g∏ówny geolog kraju.

Profesor J´drysek odpiera zarzuty
zawarte we wczorajszym numerze
„Dziennika”, uzasadniajàc, ˝e wypowiadajàcy si´ tam eksperci, kwestionujàcy zasadnoÊç odwiertów, nie
majà wystarczajàcej wiedzy do takich stwierdzeƒ.
By∏y g∏ówny geolog kraju w rozmowie z nami powiedzia∏, ˝e w opinii dla Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska pozytywnie
oceni∏ wniosek Fundacji „Lux Veritatis” na odwiert badawczy pod Toruniem. – By∏o pytanie od Narodowe-

go Funduszu, czy ma to sens merytoryczny, i odpowiedzia∏em, ˝e tak
– stwierdzi∏ prof. J´drysek. By∏y wiceminister Êrodowiska zakwestionowa∏ wartoÊç ocen pracowników Paƒstwowego Instytutu Geologicznego
zawartych w artykule „Dziennika”.
Stwierdzi∏, ˝e nie zajmowali si´ oni
geotermià lub ich dorobek naukowy
w tym zakresie jest niewielki. – Generalnie zawarte tam stwierdzenia
uznaj´ za krzywdzàce. Uwa˝am, ˝e
jest to zemsta Paƒstwowego Instytutu Geologicznego za to, ˝e chcia∏em
na jego bazie utworzyç s∏u˝b´ geologicznà – powiedzia∏ J´drysek.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e by∏y wiceminister posiada tytu∏ profesora zwyczajnego z geologii (ciàgle jest najm∏odszym profesorem tytularnym w

Polsce w tym zakresie) i jest autorem
szeregu publikacji naukowych z zakresu tej dziedziny nauki.
W Êrod´ zakoƒczy∏a si´ kontrola
w Narodowym Funduszu Ochrony
Ârodowiska dotyczàca decyzji
o przyznaniu dotacji 15 mln z∏ na odwiert badawczy pod Toruniem Fundacji „Lux Veritatis”. Nie wiadomo,
kiedy b´dà znane jej wyniki. Naczelnik wydzia∏u prasowego resortu Êrodowiska Micha∏ Milewski poinformowa∏ nas, ˝e do ustaleƒ kontrolerów musi si´ odnieÊç kierownictwo
Funduszu, a potem zapozna si´ z nimi minister. Dopiero po tym fakcie
zostanie wydany komunikat o jej
wynikach. NajwczeÊniej stanie si´ to
po Êwi´tach.
Zenon Baranowski

PIG blokuje rozwój
polskiej geologii

Jak si´ Pan odniesie do zarzutów „Dziennika”?

– Zawarte w tym artykule stwierdzenie, ˝e ja szukam jakiÊ ekspertów,
˝e dzwoni´, jest zupe∏nà bzdurà. Nawet nie warto interweniowaç czy
upominaç si´ o sprostowanie. Wypowiada si´ tam pan, który chyba nigdy
nie zajmowa∏ si´ geotermià. Inny
pan, który si´ tym nieco zajmowa∏
(choç kariery naukowej raczej nie zrobi∏), nie mia∏ wczeÊniej uwag – by∏ na
to czas, bo sprawa udzielenia koncesji to poczàtek 2006 roku, a jako cz∏owiek pracujàcy w PIG powinien zwróciç na to uwag´, jeÊli mia∏ wàtpliwoÊci i czu∏ si´ fachowcem.
Czyli sà to eksperci na zasadzie, ˝e jak istnieje potrzeba,
to si´ zawsze jakiÊ znajdzie?

– Tak to oceniam – jeÊli chce si´
uderzyç, to kij si´ znajdzie. Generalnie
zawarte tam stwierdzenia uznaj´ za
krzywdzàce. Uwa˝am, ˝e jest to zemsta cz´Êci Paƒstwowego Instytutu
Geologicznego za to, i˝ chcia∏em na jego bazie utworzyç s∏u˝b´ geologicznà,
tak aby wyeliminowaç patologicznà
sytuacj´, kiedy PIG jest jednoczeÊnie
zleceniobiorcà i zleceniodawcà, pe∏ni
funkcj´ s∏u˝by, ale nià nie jest. Majàc
∏atwy dost´p do Êrodków finansowych
paƒstwowych zasobów archiwum geologicznego i wiele innych przywilejów,
na rynku prac geologicznych by∏ i jest
niemal monopolistà – to krzywi i
krzywdzi gospodark´ Polski w tym zakresie, pozostawiajàc na przegranym
firmy geologiczne, uczelnie, Polskà
Akademi´ Nauk czy inne jednostki badawczo-rozwojowe. Nie pozwala to
rozwinàç si´ polskiej geologii. Kontroli
w tym zakresie niemal nie ma. W PIG
pracuje oko∏o 750 osób, z których wiele to wybitni fachowcy i naukowcy, ale
patologiczny system finansowania i
rozliczeƒ ka˝e utrzymywaç status quo.
Obni˝a to mo˝liwoÊci pracy tych wybitnych jednostek. Nasza geologia jest
w tragicznym stanie. Gorszym ni˝ s∏u˝ba zdrowia – bo przychodnie czy szpitale sà, ale Polska nie ma w ogóle s∏u˝by geologicznej – pod tym wzgl´dem
jesteÊmy jedynym krajem w Europie.
Poza tym w ponad po∏owie powiatów
nie ma geologów – a prawo tego wymaga, bo na poziomie powiatów muszà byç gospodarze zasobów. Mamy
nielegalnà eksploatacj´ na niespotykanà skal´, na której paƒstwo traci mo˝e

oko∏o 1 mld z∏ rocznie i sà fatalne skutki Êrodowiskowe. A gdzie problematyka sk∏adowania dwutlenku w´gla w
strukturach geologicznych, problem
geotermii – tym powinna si´ zajàç
s∏u˝ba geologiczna. Odsy∏am do
„Przeglàdu Geologicznego” z paêdziernika 2007 r., gdzie opublikowany
jest mój list w tej sprawie
(http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2007_10_03.pdf).
Je˝eli chodzi o geotermi´, to
czy mo˝emy bez odwiertów
próbnych oceniç wszystkie
parametry geologiczne?

– Du˝o mo˝na powiedzieç, jeÊli
chodzi o spodziewanà temperatur´,
oceniç strumieƒ cieplny, ale nie mo˝na
niczego pewnego powiedzieç o parametrach, które pozwolà na dobre rozpoznanie geologiczne i hydrogeologiczne z punktu widzenia mo˝liwoÊci
eksploatacji. Nie mo˝na tego stwierdziç, dopóki nie wykona si´ odwiertu.
Zresztà ka˝da g∏´bokoÊç ma swój rozk∏ad temperatur. Znowu odsy∏am do
„Przeglàdu Geologicznego”, tym razem z grudnia, gdzie jest zamieszczony wywiad ze mnà z za∏àczonà niezmanipulowanà mapkà rozk∏adu temperatur dla g∏´bokoÊci 3000 m, tj. takiej, na jakà ma byç robiony odwiert
w Toruniu (http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2007_12_02_
03.pdf).
W przypadku Torunia ma to
byç odwiert badawczy, a dopiero potem ewentualna
eksploatacja…

– JeÊli parametry b´dà pozytywne,
to póêniej mo˝e nastàpiç eksploatacja. Poniewa˝ prawdopodobieƒstwo,
˝e w tym przypadku odwiert b´dzie
pozytywny, by∏o doÊç du˝e, w zwiàzku z tym warto by∏o robiç taki odwiert, który by si´ nada∏ na przekszta∏cenie w odwiert eksploatacyjny. Generalnie, koncentrujàc si´ na
geotermii, warto wierciç w strefie od
Szczecina i Koszalina po Rzeszów
(strefa T-T). W tej strefie jest tak˝e Toruƒ. Niestety, geotermia w Polsce ma
wielkie problemy. Zak∏ady tego typu
upadajà lub ledwo wià˝à koniec z
koƒcem. JeÊli chcemy to zmieniç, to
uwa˝am, ˝e nale˝y wspomagaç takie
badania. Obni˝enie z mojej inicjatywy op∏aty eksploatacyjnej czy za informacj´ geologicznà na cele geoter-
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Z prof. zw. dr. hab. Mariuszem Orionem
J´dryskiem, by∏ym g∏ównym geologiem kraju,
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mii by∏o udanà próbà wspomo˝enia.
Dotacje przyznane wczeÊniej ka˝demu z tych przedsi´wzi´ç nie budzi∏y
jednak ˝adnych emocji – by∏y niemal
przemilczane w mediach. Warto
przyjrzeç si´ geotermii i w ogóle finansowaniu badaƒ i dokumentowania wód podziemnych w Polsce w
uj´ciu dziesi´cioleci, a przynajmniej
temu, co zrobiono w ostatnich np.
pi´tnastu latach.
Dlatego pozytywnie opiniowa∏ Pan wniosek Fundacji i
przyzna∏ Pan koncesj´?

– Koncesj´ przyznano w 2006 roku – potem by∏y tylko korekty niemajàce wp∏ywu na lokalizacj´ otworu. By∏o pytanie skierowane do mnie
z Narodowego Funduszu, czy ma to
sens merytoryczny, i odpowiedzia∏em, ˝e tak. Wsz´dzie w strefie T-T
takie odwierty majà sens. Koncesj´
rzeczywiÊcie przyzna∏em ja, ale w
oparciu o opini´ ekspertów i opini´
ówczesnego dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych.
Mo˝e si´ o nià ubiegaç ka˝dy, kto
ma prawo do gruntu, na którym
chce wykonywaç poszukiwania geologiczne czy prowadziç eksploatacj´.
Nie ocenia∏em strony finansowej ani
technologicznej przedmiotu dotacji.
Tego dokona∏ Narodowy Fundusz
Ochrony Ârodowiska w oparciu o
w∏asne ekspertyzy. Okolice Torunia,
jeÊli chodzi o geotermi´, sà doÊç
anomalne, a rozpoznanie nie by∏o
najlepsze z punktu widzenia szeroko
poj´tych parametrów geologicznych. JeÊli Polska ma si´ wywiàzaç z
zobowiàzaƒ w sprawie udzia∏u odnawialnych êróde∏ energii w bilansie
energetycznym, to ka˝dà inicjatyw´
zwiàzanà z geotermià trzeba wspieraç. Prosz´ zapytaç w Pyrzycach,
Stargardzie Szczeciƒskim czy Zakopanem, czy nie interesowa∏em si´
wspomaganiem geotermii i czy w
swojej dzia∏alnoÊci nie uzyskali dotacji zwiàzanej przynajmniej z pierwszym odwiertem badawczym.
Dzi´kuj´ za rozmow´.

Mia∏a byç promocja,
a jest karanie
Minister Barbara Kudrycka publicznie oÊwiadczy∏a, ˝e nauczy∏a si´
szacunku dla studenta. Premier Donald Tusk obiecywa∏, ˝e m∏odzie˝
polska b´dzie wracaç do kraju z emigracji... A ja ze wzrastajàcym niepokojem uczestnicz´ w licznych wydarzeniach dotykajàcych w ostatnich dniach Wy˝szà Szko∏´ Kultury Spo∏ecznej i Medialnej w Toruniu i
ludzi tworzàcych t´ instytucj´.

Dnia 26 listopada br. przeczyta∏em w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” o planie kontroli WSKSiM
przedstawionym przez nowà minister nauki i szkolnictwa wy˝szego Barbar´ Kudryckà. W rozmowie z redaktorem Jackiem Karnowskim w radiowych „Sygna∏ach
dnia” (27 listopada) minister wycofuje si´ ju˝ z uczynionej dzieƒ
wczeÊniej insynuacji dotyczàcej
bli˝ej niesprecyzowanych „nieprawid∏owoÊci” w toruƒskiej uczelni.
Pani Kudrycka zapewnia, odnoszàc si´ do problemu istniejàcych
jej zdaniem patologii na polskich
uczelniach: „mojà rolà (...) nie jest
przede wszystkim karanie, ale
motywowanie do dzia∏aƒ najlepszych, (...) coraz wi´kszego dbania o studentów, wi´kszego dbania o jakoÊç nauki”. Zastrzega jednoczeÊnie, i˝ chce wyeliminowaç
przede wszystkim „nieprawid∏owoÊci, których ostatecznymi ofiarami sà studenci” (zob. Filozofia
ministra: bardziej promocja ni˝
karanie, http://www.polskieradio.pl/jedynka/sygnalydnia/default.aspx?id=12013).
13 grudnia – symboliczna to data dla Polski i Polaków – tym razem nowa minister rozwoju regionalnego El˝bieta Bieƒkowska wydaje decyzj´ o weryfikacji listy
projektów kluczowych do programów operacyjnych Infrastruktura i
Ârodowisko. Na tej rzàdowej liÊcie
znajduje si´ projekt WSKSiM tzw.
inkubatora nowoczesnych technologii. Decyzjà kole˝anki, minister
nauki i szkolnictwa wy˝szego – jako instytucja poÊredniczàca – zobowiàzana zostaje do ponownej
weryfikacji projektów indywidualnych umieszczonych na listach
projektów kluczowych.
Z datà 17 grudnia otrzymujemy
decyzj´ z Departamentu Funduszy
Europejskich przy Ministrze Nauki i
Szkolnictwa Wy˝szego, podpisanà
przez zast´pc´ dyrektora tego departamentu Ann´ Dobrowolskà.
Warto zacytowaç u˝yte w piÊmie
sformu∏owania, z zachowaniem
tekstu w nim wyró˝nionego: ponownà weryfikacj´ projektu nale˝y
przes∏aç do departamentu „najpóêniej do dnia 21 grudnia br., w
wersji papierowej i bezwzgl´dnie
równie˝ w wersji elektronicznej”. A
w ˝àdanej weryfikacji uwzgl´dniç
nale˝y 6 kryteriów strategicznych i
8 merytorycznych! „Brak odpowiedzi w ww. terminie – jak zapowiada Dobrowolska – równoznaczny
b´dzie z rezygnacjà z ubiegania
si´ o umieszczenie na liÊcie projektów kluczowych Programu
operacyjnego Infrastruktura i
Ârodowisko”. Kto w przeciàgu
czterech dni nie zdà˝y, sam sobie
winien! A zatem regres na „w∏asne
˝yczenie”? Pismo wys∏ano 17 grudnia, a 21 grudnia przepracowany
projekt ma si´ znaleêç na ministerialnym biurku – to przecie˝ graniczy z cudem!
18 grudnia „Gazeta Wyborcza”
publikuje kolejnà wypowiedê minister Barbary Kudryckiej. Podaje
jà Konrad Niklewicz. Podobno ze
wskazania Komisji Europejskiej,
wprowadziç nale˝y nowe (dyskry-

minujàce) kryterium tzw. listy rankingowej uczelni w Polsce.
Zaniepokojony tymi poczynaniami, znajduj´ wypowiedê minister Kudryckiej przytoczonà przez Wojciecha Markiewicza w artykule „˚elazna prymuska” („Polityka”, 1 grudnia
2007 r.) prezentujàcym jej biografi´.
Kudrycka wspomina pasjonujàcà jà
osobowoÊç prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Chodzi∏a do niego na
seminarium magisterskie. „Profesor
nauczy∏ mnie mi´dzy innymi szacunku dla studenta” – wyznaje.
Co wi´cej, z tej samej publikacji
dowiaduj´ si´, ˝e jako d∏ugoletni
rektor powsta∏ej w 1997 r. Wy˝szej Szko∏y Administracji Publicznej w Bia∏ymstoku kupi∏a na potrzeby nowo powsta∏ej uczelni
zdewastowany pa∏ac Lubomirskich
w Dojlidach i wyremontowa∏a go.
Finansowe dotacje zdoby∏a wówczas od licznych instytucji: konserwatora zabytków, Ministerstwa
Kultury, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska, a tak˝e Fundacji Wspó∏pracy Polsko-Niemieckiej. Kudrycka szuka∏a finansów
na rozwój kierowanej przez siebie
uczelni i otrzymywa∏a je od ludzi i
instytucji rozumiejàcych problemy
m∏odych oÊrodków edukacyjnych.
Zastanawiam si´, jak potoczy∏yby
si´ jednak losy WSAP w Bia∏ymstoku, gdyby panià rektor i jej uczelni´ spotka∏y wówczas dyskryminujàce poczynania ministra nauki i
szkolnictwa wy˝szego?
Studenci WSKSiM, zaniepokojeni zag´szczajàcà si´ atmosferà
wokó∏ uczelni, którà przecie˝ dobrowolnie wybrali spoÊród wielu
w Polsce, zwrócili si´ do premiera
Donalda Tuska z proÊbà o interwencj´. W liÊcie otwartym
oÊwiadczyli premierowi, ˝e czujà
si´ dyskryminowani i proszà nie o
przywileje dla siebie i swojej
uczelni, ale o umo˝liwienie im normalnej nauki.
Minister Kudrycka publicznie
oÊwiadczy∏a, ˝e nauczy∏a si´ szacunku dla studenta. Premier Tusk
obiecywa∏, ˝e m∏odzie˝ polska b´dzie wracaç do kraju z emigracji...
Pisz´ te s∏owa w Chicago. Mieszka
tu prawie milion naszych rodaków.
Nie opuÊciliby Ojczyzny, gdyby widzieli w niej perspektywy dla siebie. Obawiam si´, ˝e kolejni rozczarowani krajem m∏odzi wybiorà
emigracj´.
Minister nauki i szkolnictwa
wy˝szego w pierwszych godzinach
swojego urz´dowania chce odebraç WSKSiM i jej studentom dobre imi´! Minister rozwoju regionalnego – pos∏ugujàc si´ metodami z PRL – chce odebraç WSKSiM
szans´ na jej rozwój!
W tym zamieszaniu i walce, której nie rozumiem, chwytam si´ encykliki Benedykta XVI o nadziei.
Znajduj´ w niej s∏owa otuchy: „Tylko wielka nadzieja – pewnoÊç, ˝e
na przekór wszelkim niepowodzeniom moje ˝ycie osobiste oraz ca∏a
historia sà pod opiekà niezniszczalnej mocy Mi∏oÊci (...), tylko taka
nadzieja mo˝e (...) dodaç jeszcze
odwagi, by dzia∏aç i iÊç naprzód”.
o. Krzysztof Bieliƒski,
rektor WSKSiM
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