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CO W PRASIE PISZCZY
Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii
Miros³aw Rutkowski1
W marcu i kwietniu 2016 r. geologia
by³a postrzegana w mediach prawie wy³¹cznie przez pryzmat gospodarki. Najwiêcej informacji zwi¹zanych z nasz¹
dziedzin¹ wiedzy dotyczy³o sytuacji na
œwiatowych rynkach surowcowych,
zw³aszcza naftowych. Fascynacja wyj¹tkowo niskimi cenami ropy naftowej,
wyraŸnie widoczna kilka miesiêcy temu,
powoli mija. Prognozy z pocz¹tku roku m.in. Miêdzynarodowej Agencji Energii, mówi¹ce o d³ugotrwa³ej obni¿ce
cen, jak dot¹d siê sprawdzaj¹, przeciêtni obywatele zd¹¿yli
siê przyzwyczaiæ do taniego tankowania, wiêc temat przeniós³ siê na strony gospodarcze popularnych dzienników.
Nie oznacza to jednak, ¿e znikn¹³. O nie! Wojna naftowa
trwa nadal, rozstrzygniêcia nie widaæ, a niskie ceny surowców w ogromnym stopniu wp³ywaj¹ na przetasowania w
œwiatowej gospodarce i polityce.
Jeœli chodzi o kraj to na pierwsze miejsce wysuwaj¹ siê
problemy górnictwa wêgla kamiennego, przede wszystkim
trudne negocjacje Kompanii Wêglowej ze œl¹skimi zwi¹zkami zawodowymi. Ich pomyœlne zakoñczenie, rysuj¹ce
siê wyraŸniej w drugiej dekadzie kwietnia, jest warunkiem
utworzenia Polskiej Grupy Górniczej w miejsce upadaj¹cej
Kompanii Wêglowej. Nowy podmiot gospodarczy ma powstaæ do koñca kwietnia, choæ wielu publicystów poddaje
ten termin w w¹tpliwoœæ.
W¹tki w wiêkszym stopniu zwi¹zane z geologi¹ pojawia³y siê rzadko, ale mo¿na by³o je znaleŸæ czasami nawet
na g³ównych stronach gazet. Jednym z nich jest polemika
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego, w którego imieniu wystêpuje
rzecznik prasowy Andrzej Rudnicki, z Grzegorzem Makuchem, politologiem i autorem ksi¹¿ki „Gaz ³upkowy –
wielka gra o bezpieczeñstwo energetyczne”. Wymiana zdañ
toczy³a siê na ³amach popularnego czasopisma Polska
Dziennik Zachodni oraz portalu górniczego nettg.pl. Dotyczy³a fragmentu wywiadu G. Makucha opublikowanego
17 marca br. w Dzienniku Zachodnim, poœwiêconego g³ównie geopolitycznym rozwa¿aniom o przyczynach niepowodzenia polskiego programu ³upkowego. W inkryminowanym fragmencie politolog odniós³ siê do nik³ego pozyskania danych geologicznych przez pañstwo oraz
niefortunnego, jego zdaniem, pomys³u opublikowania
raportu o potencjalnych zasobach gazu i ropy z ³upków.
Za oba przewinienia bohater wywiadu obarczy³ odpowiedzialnoœci¹ PIG-PIB. Rzecznik instytutu 22 marca odpowiedzia³, ¿e to nieprawda – Narodowe Archiwum Geologiczne (NAG) dane otrzyma³o, aczkolwiek czêœæ z nich

stanowi¹ próby okruchowe, a nie rdzeniowe. Grzegorz
Makuch ripostowa³ 9 kwietnia na portalu nettg.pl, gdzie
podtrzyma³ swoj¹ tezê i na dowód przytoczy³ fragmenty
raportu NIK, który bada³ realizacjê programu ³upkowego
w latach 2007–2012. Polemika by³a interesuj¹ca, ale wydaje siê, ¿e przeciêtny czytelnik niewiele z niej wyniós³.
W¹tpliwoœci co do iloœci i jakoœci informacji pozyskanych
przez Pañstwow¹ S³u¿bê Geologiczn¹ pozosta³y. A przecie¿ wystarczy³by krótki komunikat NAG – wykaz przyjêtych do archiwum danych i prób w odniesieniu do ka¿dego
z 73 otworów poszukiwawczych, charakter opróbowania,
procent uzysku rdzenia, metra¿ etc. Szkoda, ¿e o tym nie
pomyœlano. Wydaj¹c ten numer PG, ju¿ wiemy, ¿e polemika jest rozwojowa i bêdzie jej ci¹g dalszy.
Spory rozg³os medialny uzyska³a informacja – tym
razem œciœle naukowa – o sukcesie interdyscyplinarnego
zespo³u naukowców z Uniwersytetu Œl¹skiego, Uniwersytetu Jagielloñskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz Parku
Nauki i Ewolucji Cz³owieka w Krasiejowie. Jak donosi³
19 marca PAP, badaczom uda³o siê zidentyfikowaæ skamienia³e naczynia krwionoœne z zachowanymi chemicznymi
œladami bia³ek w koœciach gadów triasowych z Krasiejowa. S¹ to najstarsze œlady tego typu jakie opisano na œwiecie. Do badañ wykorzystano nowoczesny sprzêt analityczny
Œl¹skiego Centrum Edukacji i Badañ Interdyscyplinarnych
w Chorzowie, wybudowanego przed kilku laty dziêki
wsparciu unijnemu.
GÓRNICTWO W CIÊ¯KICH CZASACH
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e d³ugotrwa³a bessa surowcowa wybitnie nie sprzyja rozwojowi bran¿y górniczej.
Rzeczywiœcie, w skali globalnej obserwujemy znaczne
ograniczenia w pracach poszukiwawczych, bankructwa
jeszcze niedawno silnych koncernów i masowe zwolnienia
górników i wiertników. Jednak na tej mapie beznadziei s¹
jaœniejsze punkty. Wci¹¿ powstaj¹ nowe zak³ady i s¹ rozbudowywane istniej¹ce. Dlaczego? Wiele projektów rozpoczêto w dobrych, t³ustych latach. Zainwestowano znaczne œrodki, a teraz jedyn¹ szans¹ uspokojenia akcjonariuszy
i banków jest kontynuacja prac oraz robienie dobrej miny
do z³ej gry. To swego rodzaju balans na linie – podobno
linoskoczek musi posuwaæ siê ci¹gle do przodu, ¿eby nie
spaœæ w przepaœæ. Czasami w grê wchodz¹ kalkulacje na
odwrócenie trendu – wg optymistów kryzys nie mo¿e przecie¿ trwaæ wiecznie. Niekiedy chodzi o bardzo korzystne
warunki wydobycia, pozwalaj¹ce na zysk nawet w trudnych czasach. Trudno powiedzieæ, który z tych wzglêdów
odgrywa rolê w polskich realiach, ale faktem jest, ¿e wci¹¿
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obserwujemy pozytywne nastawienie wielu inwestorów
deklaruj¹cych chêæ budowy nowych kopalñ.
Jeden z takich przypadków – plan budowy kopalni
wêgla kamiennego na LubelszczyŸnie, realizowany od
trzech lat przez firmê PD Co., nale¿¹c¹ do australijskiej
spó³ki Prairie Mining Limited, opisywaliœmy w poprzednim odcinku przegl¹du prasy. Pomys³ nie podoba siê spó³ce Bogdanka, s¹siaduj¹cej z australijskim inwestorem.
Decyzjê Ministerstwa Œrodowiska, na podstawie której firmie PD Co. przyznano pierwszeñstwo w uzyskaniu koncesji, polska spó³ka ju¿ dwukrotnie próbowa³a podwa¿yæ na
drodze s¹dowej. O ostanim etapie batalii s¹dowej napisano
18 marca w Gazecie Wyborczej. Aleksandra Gruszczyñska
w tekœcie „Bogdanka przegra³a s¹dowy bój o atrakcyjne
z³o¿a na LubelszczyŸnie” przytacza wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego, który oddali³ skargê Bogdanki. W ustnym uzasadnieniu sêdziowie podkreœlili, ¿e
„przyznanie koncesji wydobywczej Bogdance stanowi³oby naruszenie prawa górniczego i geologicznego”.
Zgodnie z przepisami spó³ka, która dokona analizy geologicznej z³o¿a, ma prawo pierwszeñstwa w otrzymaniu koncesji wydobywczej przez trzy lata od zakoñczenia badañ.
S¹d uzna³ tak¿e, ¿e przychylenie siê do skargi Bogdanki
by³oby niezgodne z konstytucyjn¹ zasad¹ pañstwa prawa ze
wzglêdu na ju¿ poniesione i nadal ponoszone przez Prairie
nak³ady na rozpoznanie z³o¿a. Do tej pory w prace zwi¹zane z projektem budowy nowej kopalni PD Co. zainwestowa³a 25 mln USD – napisa³a Gruszczyñska.
Z kolei kanadyjska spó³ka Rathdowney Resources
jeszcze w tym roku podejmie decyzjê czy budowaæ kopalniê cynku i o³owiu w Olkuskiem. Sprawê opisa³a Magdalena Graniszewska w Pulsie Biznesu z 4 kwietnia. W tekœcie
„Kanadyjczycy dadz¹ cynk funduszom” autorka przytoczy³a wypowiedŸ prezesa spó³ki Roberta Koñskiego – Mamy
za sob¹ 270 odwiertów, których ³¹czna d³ugoœæ wynosi
30 tys. m, a koszt siêgn¹³ 100 mln PLN. Pozwoli³o to nam
oszacowaæ wielkoœæ tego z³o¿a na 25 mln t cynku i o³owiu
– doda³ prezes.
Problemem mo¿e byæ jednak finansowanie projektu.
Rathdowney potrzebuje jeszcze 100 mln PLN na dokoñczenie badañ, a prace id¹ ostatnio wolniej ni¿ zak³adano.
Firma musia³a wyst¹piæ z wnioskiem o przed³u¿enie koncesji. Budowa kopalni by³aby ratunkiem dla s¹siaduj¹cych
z koncesj¹ ZGH Boles³aw. Kombinatowi w³aœnie koñczy
siê w³asne wydobycie, a huta uzupe³nia wsad recyklingiem
i surowcem importowanym.
NOWE ¯YCIE STARYCH MINERA£ÓW
O perowskicie, tlenku wapnia i tytanu, spotykanym
w ska³ach ultrazasadowych, zasadowych i pegmatytach
(w Polsce w neogeñsko-paleogeñskich bazaltach k. Niemczy), by³o g³oœno w popularnych mediach za spraw¹ Olgi
Malinkiewicz, która w 2014 r. w Brukseli z r¹k wiceprzewodnicz¹cej Komisji Europejskiej Neelie Kroes odebra³a
g³ówn¹ nagrodê w presti¿owym konkursie naukowym
Photonics21. Minera³ absorbuje energiê œwietln¹ i przekszta³ca j¹ w energiê elektryczn¹. W 2013 r. Science uzna³
go odkryciem roku. Nie jest tak trwa³y jak krzem, ale bije
go na g³owê pod wzglêdem niskich kosztów produkcji,
a przede wszystkim wszechstronnoœci. Pow³ok¹ perowskitow¹ mo¿na pokrywaæ powierzchnie, równie¿ elastyczne,
cienk¹ i niemal przezroczyst¹ warstw¹. M³oda polska uczo282

na, absolwentka Wydzia³u Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Kataloñskiej w Barcelonie, obecnie
doktorantka na uniwersytecie w Walencji, jeszcze na studiach opatentowa³a metodê wytwarzania pow³ok
z perowskitu. Aby skomercjalizowaæ swój wynalazek,
wróci³a do Polski i za³o¿y³a spó³kê Saule Technologies.
O sukcesie firmy napisano 14 marca br. w Gazecie Wyborczej w tekœcie „Polka potrafi: pierwsza ³adowarka do
smartfona z perowskitów”. Autorka artyku³u Aleksandra
Stanis³awska omówi³a w nim rynkowy produkt Saule
Technologies – cienk¹, elastyczn¹ foliê z perowskitowym
nadrukiem, która mo¿e byæ naklejana na nieu¿ywan¹ stronê telefonów komórkowych. Oœwietlenie folii pozwala na
na³adowanie baterii telefonu.
Nowe zastosowanie znanego od dawna minera³u ilastego – haloizytu – opracowa³ z kolei prof. Piotr S³omkiewicz
z Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach. Wraz ze swoim zespo³em opatentowa³ trzy rodzaje sorbentów uzyskiwanych z haloizytu, które mog¹
selektywnie wy³apywaæ szczególnie uci¹¿liwe zanieczyszczenia ze œcieków i odpadów suchych – œmierdz¹ce alkohole tiolowe i siarkowodór, metale ciê¿kie obecne w popio³ach oraz 3-chloroaniliny – produkt rozk³adu pestycydów w œrodowisku wodnym. O wynalazcy i jego osi¹gniêciach mo¿na by³o przeczytaæ w artykule „Sposób na œcieki
i zanieczyszczenia” pióra Macieja Mi³osza, zamieszczonym w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 kwietnia. Gdyby
uda³o siê zainteresowaæ jakiœ zak³ad wdro¿eniem nowych
sorbentów, to surowiec do ich produkcji znalaz³by siê w
zasiêgu rêki – k. Legnicy mamy jedno z najwiêkszych na
œwiecie z³ó¿ haloizytu, eksploatowane na potrzeby przemys³u chemicznego i spo¿ywczego (sorbenty, materia³y
filtracyjne i sk³adniki pasz).
Jeden z najstarszych znanych minera³ów – wêgiel – jest
obiektem zainteresowania Instytutu Chemicznej Przeróbki
Wêgla w Zabrzu (IChPw). Tym razem naukowcy opracowali sposób produkcji tzw. b³êkitnego wêgla – paliwa bardziej przyjaznego œrodowisku, przeznaczonego do
u¿ytkowania w klasycznych instalacjach komunalnych.
Otrzymuje siê go na drodze kontrolowanego odgazowania
zwyk³ego wêgla energetycznego typu 31 lub 32. Dziêki
wzglêdnie taniej technologii wytwarzania, podobnej do
produkcji koksu, mo¿na uzyskaæ paliwo emituj¹ce kilkakrotnie mniej lotnych zwi¹zków organicznych, wêglowodorów aromatycznych i tlenków siarki. Zastosowanie tego
produktu mog³oby ograniczyæ tzw. nisk¹ emisjê, g³ówny
komponent smogu zatruwaj¹cego dos³ownie i w przenoœni ¿ycie mieszkañców wielu aglomeracji. Gra jest warta
œwieczki, dlatego IChPW otrzyma³ wsparcie Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju.
W Gazecie Wyborczej Katowice z 18 marca zosta³ opisany ostatni etap badañ przed wdro¿eniem produkcji nowego paliwa. W tekœcie „Mieszkañcy testowali b³êkitny wêgiel. Dziêki niemu maleje iloœæ zanieczyszczeñ” autorstwa
Marcina Czy¿ewskiego mo¿na by³o przeczytaæ, ¿e 2 tys. t
bezdymnego wêgla otrzymali za darmo mieszkañcy wyznaczonych budynków w Zabrzu i ¯ywcu. Pracownicy
instytutu monitorowali poziom zanieczyszczeñ powietrza
i zbierali opinie u¿ytkowników. Miejmy nadziejê, ¿e nowy
rodzaj paliwa stanie siê obowi¹zkowym w szczególnie
zanieczyszczonych regionach kraju, bo obecna sytuacja
jest nie do wytrzymania.

