Przegl¹d Geologiczny, vol. 63, nr 1, 2015

CO W PRASIE PISZCZY
Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii – listopad 2014
Miros³aw Rutkowski1
Od pewnego czasu w mediach obserwujemy zmianê leaderów rankingu tematów z dziedziny nauk o Ziemi. Miejsce
gazu z ³upków zaj¹³ wêgiel. Niestety, w
kontekœcie dramatycznej sytuacji w górnictwie, szczególnie trudnej na Górnym
Œl¹sku. Jedn¹ z g³ównych przyczyn zapaœci w bran¿y jest niska cena czarnego
z³ota na globalnych rynkach. Co gorsze
przecena trwa, a analitycy gospodarczy ostrzegaj¹, ¿e
spadki mog¹ byæ znacznie powa¿niejsze ni¿ siê wszystkim
wydaje. Trudno w to uwierzyæ, ale jeszcze przed rokiem
nikt by nie da³ wiary, ¿e 28 listopada 2014 r. bary³ka ropy
na gie³dzie w Nowym Jorku bêdzie kosztowaæ nieca³e
68 USD. Donosi³ o tym PAP, cytowany przez portal Onet
Biznes. Tak du¿a obni¿ka by³a bezpoœredni¹ reakcj¹ na
decyzjê OPEC z 27 listopada o niezwiêkszaniu limitów
wydobycia.
Onet omawia w tym samym tekœcie najnowszy raport
banku Goldman Sachs, którego analitycy uwa¿aj¹, ¿e najnowsze postanowienie eksporterów ropy stanowi potencja³
do dalszych zni¿ek cen surowca. Wed³ug ich prognozy
cena ropy gatunku West Texas Intermediate (WTI) w 2015 r.
wyniesie œrednio 70–75 USD za bary³kê, a gatunku Brent
80–85 USD.
Rynek ropy naftowej jest specyficzny – w równym
stopniu dzia³aj¹ na nim si³y polityczne, jak i rzeczywiste
potrzeby odbiorców. Rynek wêgla podlega naciskom politycznym w znacznie mniejszym stopniu, a jednak i tutaj
widzimy spadki. Wydaje siê, ¿e œwiadczy to o utrwalaj¹cej
siê stagnacji w gospodarce œwiatowej, byæ mo¿e tak¿e
o rosn¹cej efektywnoœci wykorzystania paliw kopalnych.
Swoj¹ cegie³kê niew¹tpliwie do³o¿y³ amerykañski sukces
w pozyskiwaniu wêglowodorów ze z³ó¿ niekonwencjonalnych – wiele elektrowni w USA przestawi³o siê z wêgla na
tani gaz ziemny.
Z ³amów gazet i portali internetowych nie znika
gor¹czka bursztynowa w powiecie parczewskim. Na portalu wyborcza.biz ukaza³ siê 18 listopada tekst autorstwa Jacka Brzuszkiewicza i S³awomira Skomry pod intryguj¹cym
tytu³em „Rolnik z Parczewa wykopa³ na polu dziwn¹ bry³ê.
Wyrzuciæ? Osun¹³ siê, gdy us³ysza³, ile jest warta”. Dodajmy od razu, ¿e wed³ug dobrze poinformowanych s¹siadów
przedsiêbiorca z Gdañska zap³aci³ 90 tys. PLN za okaz
o wielkoœci ludzkiej g³owy. Takie plotki potrafi¹ rozpaliæ
emocje w niezbyt bogatym regionie. Nawet Pañstwowa
Szko³a Wy¿sza w Bia³ej Podlaskiej otworzy³a w tym roku
nowy kierunek – in¿ynieriê geologiczn¹. Renata Karwacka, rzecznik uczelni, nie ukrywa przed autorami tekstu, ¿e
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nowy kierunek zosta³ powo³any w odpowiedzi na sza³
bursztynu. – Rekrutacjê rozpoczêliœmy w tym roku. Mamy
ju¿ 30-osobow¹ grupê studentów. Z prowadzonego rozpoznania wiemy, ¿e zainteresowanie kierunkiem z roku na
rok bêdzie coraz wiêksze – dodaje pani rzecznik.
Zainteresowanie mediów budz¹ te¿ inne surowce.
W Polityce 19 listopada ukaza³ siê tekst Ryszardy Sochy
pod tytu³em „Puckie skarby”. Opisano w nim rozterki
mieszkañców regionu, którzy chêtnie widzieliby u siebie
inwestorów z bran¿y górnictwa soli kamiennej i potasowej,
a nawet gazu ³upkowego i potencjalnej cechsztyñskiej miedzi, któr¹ interesuje siê KGHM, ale jednoczeœnie obawiaj¹
siê o swój sektor turystyczny. Informacji o perspektywach
surowcowych Pomorza dostarczy³ dziennikarce Polityki
Oddzia³ Gdañski PIG-PIB. W tekœcie zosta³a zacytowana
wypowiedŸ Reginy Kramarskiej.
ZAP£ACIMY ZA KOPALNIE?
Dramatyczna sytuacja spó³ek wêglowych na Górnym
Œl¹sku ogniskowa³a uwagê mediów przez ca³y listopad, jak
zreszt¹ i w poprzednich miesi¹cach.
Kompania Wêglowa, najwiêksza górnicza firma w
Europie, zatrudniaj¹ca ok. 55 tys. osób, stoi przed widmem
upad³oœci. Jak informowa³ w po³owie wrzeœnia jej ówczesny prezes Miros³aw Taras, spoœród 14 kopalñ nale¿¹cych
do spó³ki rentownoœæ utrzymywa³y trzy. Wed³ug danych
resortu gospodarki w pierwszym pó³roczu strata finansowa
ca³ego polskiego górnictwa wêgla kamiennego wynios³a
772,3 mln PLN netto. Na zwa³owiskach wci¹¿ le¿y ponad
5 mln ton niesprzedanego wêgla.
Nieco lepiej jest w pozosta³ych œl¹skich spó³kach, ale
ka¿da z nich jest zagro¿ona utrat¹ p³ynnoœci finansowej.
Bran¿a boryka siê z najni¿szymi od lat cenami wêgla na
rynkach œwiatowych, ale nie tylko one wp³ywaj¹ na kondycjê kopalñ. Obiektywn¹ przyczyn¹ s¹ pogarszaj¹ce siê
warunki geologiczne. P³ytko zalegaj¹ce pok³ady surowca
o dobrej jakoœci zosta³y ju¿ w³aœciwie wyeksploatowane.
Kopalnie musz¹ siêgaæ g³êbiej, ale wtedy gwa³townie wzrasta zawartoœæ metanu i zmniejsza siê stabilnoœæ górotworu.
Publicyœci gospodarczy podkreœlaj¹ jednak, ¿e nawet
w tak niekorzystnych warunkach zewnêtrznych sytuacja
górnictwa nie by³aby dramatyczna, gdyby zdecydowano
siê wczeœniej na reformy w sferze zarz¹dzania i zatrudnienia. Niestety, w czasach niez³ej koniunktury na rynkach
ignorowano problemy, w imiê spokoju spo³ecznego. Teraz
trzeba bêdzie przeprowadzaæ bolesne reformy w znacznie
trudniejszych okolicznoœciach. Wydaje siê, ¿e wiedz¹ ju¿
o tym zarówno zwi¹zki zawodowe, jak i politycy. Prasa
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w listopadzie donosi³a o fali porozumieñ miêdzy zarz¹dami
spó³ek a zwi¹zkami zawodowymi, ograniczaj¹cymi lub zawieszaj¹cymi niektóre przywileje górnicze.
Próbuje siê równie¿ wprowadziæ rozwi¹zania awaryjne, m.in. ograniczaj¹ce import tañszego wêgla g³ównie
z Rosji. Portal gospodarczy Gazety Wyborczej – wyborcza.biz informowa³ 7 listopada o przyjêciu przez Sejm
ustawy o koncesjach na import wêgla. Warunki otrzymania
takiej licencji s¹ zaporowe. Wiele z 10 tys. firm operuj¹cych
na krajowym rynku wêgla bêdzie musia³o zawiesiæ
dzia³alnoœæ. I tak ma byæ, jak nieoficjalnie da³ do zrozumienia jeden z autorów rz¹dowego projektu ustawy. – Przepisy
s¹ tak skonstruowane, ¿e w ka¿dej chwili mo¿emy zablokowaæ import – powiedzia³ dziennikarzom Wyborczej.
Do kategorii prób ratunkowych nale¿y te¿ zaliczyæ
roszady personalne w zarz¹dach spó³ek. Œci¹gniêty na
pocz¹tku roku do Kompanii Wêglowej (KW) rzutki menad¿er kopalni Bogdanka Miros³aw Taras, 21 listopada zosta³
odwo³any z funkcji prezesa. Przyczyny tej dymisji rozpatruje Jerzy Duda³a w artykule zatytu³owanym „Jak prezes
Taras zderzy³ siê ze œcian¹”, opublikowanym 24 listopada
na portalu gospodarczym wnp.pl. Autor uwa¿a, ¿e prezesowi KW zabrak³o przede wszystkim wsparcia ze strony
w³aœciciela spó³ki (Skarbu Pañstwa), co uniemo¿liwi³o
przeprowadzenie zaplanowanych ju¿ reform.
Wiêkszoœæ ekspertów jest zdania, ¿e doraŸne programy
naprawcze nie zmieni¹ sytuacji górnictwa.
Barbara Oksiñska omawia³a 26 listopada w Rzeczypospolitej najnowszy raport agencji Standard & Poor’s:
– Pogarszaj¹ca siê sytuacja spó³ek wêglowych sprawia, ¿e
rz¹d znalaz³ siê pod œcian¹ i jeœli chce unikn¹æ protestów,
broniæ niezale¿noœci energetycznej kraju oraz nie doprowadziæ bran¿y do trwa³ej niewyp³acalnoœci, musi wpompowaæ w kopalnie du¿e pieni¹dze – pisz¹ w podsumowaniu
autorzy dokumentu.
GEOLOGIA NIE Z TEJ ZIEMI
Dokonania sond kosmicznych ciesz¹ siê zwykle du¿ym
zainteresowaniem mediów (byæ mo¿e z powodu efektownych fotografii, które agencje kosmiczne za darmo przekazuj¹ gazetom). Absolutnym hitem w listopadzie by³o l¹dowanie próbnika Philae na komecie 67P/Czuriumow-Gierasimienko. Po 10-letniej podró¿y sonda Rosetta Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dotar³a na pocz¹tku
listopada do odkrytego w 1969 r. niewielkiego cia³a niebieskiego. Pierwsze w historii l¹dowanie urz¹dzenia pochodzenia ziemskiego na komecie sta³o siê faktem 12
listopada. Od Rosetty od³¹czy³ siê prawie 100-kilogramowy modu³ Philae i w sposób niezupe³nie kontrolowany
opad³ na powierzchniê j¹dra komety. Silnik hamuj¹cy niestety nie zadzia³a³ i w efekcie Philae wyl¹dowa³ w innym
miejscu ni¿ zaplanowano. Na domiar z³ego mocno prze-

chylony i pozbawiony znacznej czêœci zasilania, z powodu
os³oniêcia paneli fotowoltaicznych przez ska³y.
O ewenemencie naukowym informowa³y wszystkie
gazety i dzienniki telewizyjne. Szczegó³owe relacje i infografiki mo¿na by³o znaleŸæ w dziale naukowym Gazety
Wyborczej z 14 i 15 listopada, na portalu Nauka w Polsce
prowadzonym przez PAP, w tygodnikach Focus, Newsweek, Wprost i wielu innych. O skali popularnoœci przedsiêwziêcia mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e nawet dzienniki na co
dzieñ nie zajmuj¹ce siê nauk¹, jak np. Gazeta Prawna,
regularnie poœwiêca³y sporo miejsca doniesieniom z komety. We wszystkich krajowych publikacjach podkreœlano
udzia³ naukowców z Centrum Astronomicznego im. Miko³aja Kopernika PAN i Politechniki Warszawskiej, którzy
wspó³pracowali przy budowie jednego z g³ównych instrumentów pomiarowych l¹downika – zespo³u MUPUS (Multi-Purpose Sensors for Surface and Subsurface Science).
Misja zaprojektowana na kilkanaœcie dni z powodu niefortunnego l¹dowania musia³a zostaæ skrócona do kilkudziesiêciu godzin, na tyle bowiem starczy³o pr¹du z baterii
jednorazowego u¿ytku. Jednym z g³ównych zadañ l¹downika by³o wykonanie badañ geologicznych. Wiercenie na
g³êbokoœæ 23 cm mia³o przeprowadziæ w³oskie urz¹dzenie
SD2 (Sampler, Drill and Distribution System). G³êbokoœæ
wydaje siê œmieszna, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e na komecie
67 P grawitacja jest prawie zerowa. Najmniejszy impuls
si³y z l¹downika móg³ spowodowaæ jego oderwanie od
powierzchni i poszybowanie w przestrzeñ, tym bardziej ¿e
kotwy, które mia³y przytwierdziæ urz¹dzenie do gruntu, nie
zadzia³a³y skutecznie. Niestety, z powodu ograniczenia
energii wiercenia nie wykonano.
Instrument MUPUS, którym s³usznie szczyc¹ siê polscy
naukowcy, jest równie¿ rodzajem wielofunkcyjnej sondy
geologicznej. Z modu³u wed³ug projektu mia³ wysun¹æ siê
d³ugi na 40 cm trzpieñ, który zag³êbiaj¹c siê w grunt, powinien dostarczyæ danych o temperaturze mijanych warstw.
Jednoczeœnie mia³y byæ pobierane informacje o przewodnoœci cieplnej ska³, co umo¿liwi³oby identyfikacjê ich konsystencji. MUPUS zosta³ uruchomiony w ostatniej chwili, tu¿
przed ca³kowitym przerwaniem ³¹cznoœci z towarzysz¹c¹
l¹downikowi sondzie Rosetta, pe³ni¹cej w tej fazie misji
rolê orbitera. Nie jest jasne, czy uda³o siê zarejestrowaæ
wszystkie dane z MUPUS-a, ale czêœæ programu wykonano.
Na Ziemiê dotar³y te¿ zdjêcia wykonane przez l¹downik –
niezwykle interesuj¹ce z punktu widzenia geologicznego.
Pierwszy raport podsumowuj¹cy wyniki misji ESA wyda³a
w po³owie grudnia. Opublikowano go miêdzy innymi w
magazynie Science. Najwiêksz¹ sensacj¹ jest sk³ad wody
kometarnej – zawiera ona znaczne iloœci tlenku deuteru, co
podwa¿a hipotezê o pochodzeniu wody ziemskiej z tego
rodzaju cia³ niebieskich. Rosetta bêdzie dalej towarzyæ
komecie w jej wêdrówce, a naukowcy maj¹ nadziejê, ¿e
w korzystnej pozycji w stosunku do S³oñca baterie l¹downika bêd¹ siê mog³y na³adowaæ na tyle, ¿eby Philae o¿y³
i doprowadzi³ do koñca program badañ geologicznych.
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