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CO W PRASIE PISZCZY
Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii
Miros³aw Rutkowski1
Wybory parlamentarne, które odby³y
siê 25 paŸdziernika, poch³onê³y w zasadzie ca³¹ uwagê mediów. Wiêkszoœæ
artyku³ów na g³ównych stronach gazet
dotyczy³a kampanii wyborczej, a póŸniej
przewidywañ co do sk³adu nowego rz¹du
i pierwszych recenzji dzia³añ prezydenta
oraz zwyciêskiej partii. Mimo to nieco
miejsca znalaz³o siê dla geologii – g³ównie surowcowej, do czego zd¹¿yliœmy siê ju¿ przyzwyczaiæ. Gros informacji i komentarzy ogniskowa³o siê wokó³ wojny naftowej i jej wielop³aszczyznowych skutków
dla geopolityki. Nieco œwiat³a na trendy cen rzuci³a prognoza Miêdzynarodowej Agencji Energetyki (MAE), któr¹
przytoczy³y prawie wszystkie dzienniki i portale internetowe. „Przed nami lata taniej ropy naftowej” – g³osi³ tytu³
artyku³u opublikowanego w Rzeczpospolitej 12 listopada.
Przedstawiono w nim g³ówne tezy MAE: w przysz³ym
roku œrednia cena bary³ki ropy Brent wyniesie ok. 56 USD,
a do ceny 80 USD dojdzie dopiero w 2020 r. Popyt bêdzie
rós³ bardzo wolno, g³ównie za spraw¹ niskiego zapotrzebowania Chin i relatywnie wolnego tempa wzrostu gospodarki œwiatowej. Lukê wype³ni jednak rosn¹cy apetyt Indii
i Pakistanu. Sektor ropy i gazu z ³upków nieco siê skurczy,
ale powinien przetrwaæ dekoniunkturê bez wiêkszych strat.
Jak co roku o tej porze, na ³amach prasy ogólnopolskiej
pojawi³ siê temat omawiany na co dzieñ tylko w dziennikach regionalnych – smog dusz¹cy Kraków, Wroc³aw
i wiele innych miast. To znamienne, ¿e dopiero drastyczne
przekroczenie norm zanieczyszczenia powietrza (6 listopada w Nowej Hucie o 1200%!) wywo³uje szersz¹ dyskusjê,
a dziennikarze cytuj¹ oceny instytucji unijnych alarmuj¹cych, ¿e to, czym oddychamy w Polsce, w zasadzie nie
nadaje siê do u¿ycia w cywilizowanym kraju, w XXI w.
A przecie¿ diagnoza jest znana od lat – to kuchnie i piece
wêglowe, a tak¿e „ekologiczne” kominki s¹ odpowiedzialne za wiêkszoœæ emisji py³ów, tlenków siarki i benzopirenów d³awi¹cych miasta o specyficznej lokalizacji, które
utrudniaj¹ naturalne przewietrzanie. Samorz¹dy usi³uj¹
walczyæ z problemem, powstaj¹ programy i projekty –
a smog jak dusi³ mieszkañców, tak dusi. To wstyd, ¿e kraj,
który walczy o dobre imiê gospodarki opartej na wêglu
kamiennym, pozwala na to, by ten wizerunek by³ nara¿any
na szwank przez zaniedbania legislacyjne i nieporadne
egzekwowanie ju¿ istniej¹cych przepisów. Zadanie mo¿e
mniej ambitne ni¿ walka z globalnym ociepleniem, ale
znacznie bardziej konkretne.
Tematem mniej istotnym dla ogó³u spo³eczeñstwa, ale
wa¿nym dla geologów, zajê³a siê 13 listopada Gazeta Wyborcza Kielce. Janusz Kêdracki w artykule „Geolog broni

Besówki” opisuje kontrowersje, jakie wywo³uj¹ plany
spó³ki Nordkalk dotycz¹ce rozszerzenia eksploatacji œwiêtokrzyskich wapieni. Skutkiem mo¿e byæ zag³ada znanej
wszystkim kole¿ankom i kolegom góry Besówki, w pobli¿u Chêcin. Wzgórze niewielkie, ale cenne ze wzglêdu na
obfitoœæ fauny wystêpuj¹cej w utworach górnego dewonu
i karbonu. Przeciwko planom spó³ki wyst¹pi³ Tymoteusz
Wróblewski, by³y pracownik Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego
PIG-PIB. W liœcie otwartym do marsza³ka województwa
podnosi sprawê niejasnej interpretacji granic obszaru chronionego i podkreœla, ¿e znikniêcie z krajobrazu kolejnego
wzgórza w okolicach Miedzianki podwa¿y sens projektowania w tym rejonie rezerwatu przyrody nieo¿ywionej.
WÊGIEL – CORAZ MNIEJ CZASU NA DECYZJE
Jednym z pierwszych zadañ z jakimi bêdzie siê musia³
zmierzyæ nowy rz¹d premier Beaty Szyd³o bêdzie koniecznoœæ rozwi¹zania gigantycznych problemów polskiego górnictwa wêglowego. I to w ekspresowym tempie, bo jak
donosi³ 9 paŸdziernika Puls Biznesu w tekœcie „Wielka
zrzutka na Kompaniê Wêglow¹” w koñcu wrzeœnia w kasie
KW brakowa³o pieniêdzy na wyp³aty za sierpieñ, a sytuacjê uratowa³y tylko przedp³aty spó³ek energetycznych.
Obecnie brakuje œrodków na nagrody barbórkowe. Co
bêdzie z kolejnymi wyp³atami? Nie wiadomo, bo œl¹skie
kopalnie en bloc generuj¹ straty, a ich trwa³e sprzê¿enie
z sektorem energetycznym ma sens ekonomiczny tylko w
przypadku nielicznych zak³adów. Co gorsza, na poprawê
koniunktury siê nie zanosi. Jak oceniaj¹ analitycy, w tym
z MAE, ceny wêgla nie wzrosn¹ szybko, mimo prognozowanego sta³ego wzrostu popytu o 2,1% rocznie, a¿ do
koñca analizowanego okresu, czyli do 2020 r. Powodem
jest ogromna produkcja tanich kopalñ kolumbijskich,
australijskich oraz pó³nocnoamerykañskich, wypieranych
z rodzimego rynku przez gaz ziemny z ³upków.
Jednym z narzêdzi do restrukturyzacji naszego górnictwa ma byæ nowe Ministerstwo Energetyki, którego powo³anie w szybkim tempie zapowiedzia³a premier. Pomys³
nie jest nowy. Od wielu lat przewija³ siê w dyskusjach ekspertów, bo go³ym okiem by³o widaæ, ¿e rozdrobnienie
kompetencji miêdzy kilkoma ministerstwami wyd³u¿a³o
procesy legislacyjne, a czêsto wrêcz uniemo¿liwia³o efektywne zarz¹dzanie tym wielkim kompleksem gospodarczym. Karolina Baca-Pogorzelska, publicystka zajmuj¹ca
siê problematyk¹ wêglow¹, 12 listopada pytana przez
Gazetê Finansow¹ o opiniê w sprawie wydzielenia nowego
ministerstwa odpowiedzia³a: „Od samego istnienia ministerstwa wa¿niejsze jest dla mnie kto bêdzie za górnictwo
i energetykê odpowiada³ i czy decyzje bêd¹ zapada³y szyb-
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ko, poniewa¿ nie ma ju¿ czasu na szukanie nowych rozwi¹zañ, w koñcu trzeba je wprowadzaæ w ¿ycie”.
Wiêcej entuzjazmu wykaza³, cytowany w tym samym
materiale Gazety Finansowej, Wojciech Jakóbik, redaktor
naczelny portalu BiznesAlert.pl: „Ministerstwo Energetyki
to rozwi¹zanie kluczowe dla kordynacji polityki energetycznej pañstwa. (…) Nowy resort móg³by daæ jasn¹ odpowiedŸ na wyzwania polityki klimatycznej i starzenie siê
istniej¹cych mocy wytwórczych”.
Grzegorz Tobiszowski, pose³ Prawa i Sprawiedliwoœci
rzuci³ wiêcej œwiat³a na sposoby rozwi¹zania problemów
górnictwa przez now¹ si³ê polityczn¹. W wywiadzie udzielonym PAP 10 listopada powiedzia³ m.in, ¿e konieczne
mo¿e byæ „wyciszenie” niektórych kopalñ na lata dekoniunktury. Spowoduje to zmniejszenie dostaw na rynek
i pozwoli na ograniczenie importu. Tobiszowski podkreœla³, ¿e
likwidacja kopalni wêglowej nie jest bezkosztowa, a z ekonomicznego punktu widzenia lepiej jest ograniczyæ wydobycie, zmniejszyæ zatrudnienie i utrzymaæ zak³ad w
uœpieniu, by w momencie powrotu koniunktury (która wg
pos³a powinna wróciæ za 4 do 5 lat) by³ gotowy do ponownego wejœcia na rynek.
Nale¿y dodaæ, ¿e z technicznego punktu widzenia takie
podejœcie jest znacznie bardziej racjonalne ni¿ ca³kowita
likwidacja, uniemo¿liwiaj¹ca czêsto uruchomienie wydobycia z powodu nieodwracalnych zmian w strukturze górotworu. Metoda jest rzadko stosowana na œwiecie, ale w specyficznych polskich warunkach, gdzie górnictwo wêglowe
jest nie tylko fenomenem ekonomicznym, ale równie¿ spo³ecznym i politycznym, warto przeprowadziæ symulacjê
kosztów proponowanego rozwi¹zania.
Z ca³¹ pewnoœci¹ pomys³ spotka siê z oporem
zwi¹zków zawodowych, bo zak³ada przecie¿ znaczne
ograniczenie zatrudnienia, ale ca³kowita likwidacja nierentownych obecnie kopalñ by³aby jeszcze gorzej przyjêta.
BARDZO WCZESNY START ¯YCIA
Kiedy narodzi³o siê ¿ycie na Ziemi? To pasjonuj¹ce
pytanie naukowcy zadaj¹ sobie od dziesi¹tków lat. Nie
wchodz¹c w szczegó³y akademickich rozwa¿añ, podpartych zwykle nik³ym materia³em dowodowym, mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem przyj¹æ, ¿e pierwsze skamienia³oœci s¹ datowane na ok. 3,5 mld lat. Œlady chemiczne
mog¹ wskazywaæ na rodowód o 300 mln lat starszy.
Tymczasem ostatnie wyniki badañ zespo³u geologów
i geochemików z University of California Los Angeles
(UCLA) i Stanford University wskazuj¹, ¿e tê granicê
mo¿na przesun¹æ jeszcze o 300 mln lat – do okresu siêgaj¹cego 4,1 mld. Praktycznie rzecz bior¹c tu¿ po uformowaniu siê naszego globu ze zlepu kosmicznych œmieci!
Informacja o odkryciu, opublikowana 19 paŸdziernika
w internetowej wersji Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS),
ukaza³a siê jako gor¹cy news naukowy w prawie wszystkich mediach œwiatowych. Niestety, krajowa prasa przeoczy³a te doniesienia. Poza niszowymi blogami przyrodniczymi, które przedrukowa³y t³umaczenia angielskich
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tekstów, artyku³ o zadziwiaj¹cym odkryciu ukaza³ siê tylko
w magazynie Focus.
A rzecz jest naprawdê zadziwiaj¹ca, aczkolwiek przeczuwana przez wielu naukowców, którzy z pow¹tpiewaniem odnosili siê do tradycyjnych opisów hadeiku –
nieformalnego eonu, rozpoczynaj¹cego dzieje Ziemi. W podrêcznikach geologii pocz¹tki te trwaj¹ce, bagatela, 600 mln
lat, opisywano jako czasy piekielnego ¿aru jezior magmowych i prawie ci¹g³ego bombardowania meteorytowego,
co przy braku atmosfery chroni¹cej przed promieniowaniem kosmicznym uniemo¿liwia³o jakikolwiek rozwój materii zdolnej do reprodukcji. Nieliczni badacze uwa¿ali jednak, ¿e Ziemi styg³a bardzo szybko, a jej powierzchnia tu¿
po uformowaniu przypomina³a dzisiejsz¹.
Wydaje siê, ¿e te podejrzenia uda³o siê potwierdziæ
zespo³owi kierowanemu przez geochemiczkê z UCLA dr
Elizabeth A. Bell. Podstaw¹ prac by³a bogata kolekcja
cyrkonów z Jack Hills w Zachodniej Australii, któr¹ zgromadzi³a kalifornijska uczelnia. Ze zbioru ponad 10 tys.
oka- zów poczas badañ przesiewowych wyselekcjonowano
656 cyrkonów datowanych na wiêcej ni¿ 3,8 mld lat i
zawieraj¹cych ciemne wrostki. Po testach optycznych
wybrano 79 okazów zawieraj¹cych wrostki grafitowe, które poddano spektroskopii ramanowskiej w celu zidentyfikowania kryszta³ów o najmniej zaburzonej strukturze. Do
oznaczeñ izotopowych wybrano dwa z nich, lecz analizy
przeprowadzono tylko w jednym, zawieraj¹cym wrostek
otoczony ci¹g³¹ otoczk¹ materii krystalicznej. Wyniki by³y
sensacyjne – stosunek izotopów 14C do 13C wskazywa³ na
biologiczne pochodzenie grafitu, a wiek otaczaj¹cej go
substancji krystalicznej okreœlono na 4,10 m 0,01 mld lat.
– Gdybyœmy znaleŸli taki wêgiel w osadach wspó³czesnych, bez wahania okreœlilibyœmy go jako biogeniczny –
powiedzia³a w wywiadzie dla Science AAS News dr Bell.
– Nie jest to tak oczywiste w przypadku œladów z hadeiku
– zastrzeg³a jednak badaczka.
Naukowcy z UCLA byli œwiadomi mo¿liwoœci pope³nienia pomy³ki. Zdarzy³o siê to badaczom pracuj¹cym
kilka lat wczeœniej na podobnym materiale. Jak siê póŸniej
okaza³o, agregat diamentowo-grafitowy wykazuj¹cy cechy
biogeniczne pochodzi³ z fazy szlifowania próbki do badañ.
Tym razem, jak twierdzi dr Bell, wdro¿ono rygorystyczne
procedury badawcze, minimalizuj¹ce mo¿liwoœci zanieczyszczenia próbki. W artykule opublikowanym w PNAS
dyskusji poddano mo¿liwoœæ innej ni¿ biogeniczna genezy
grafitu. Rozwa¿ano procesy typu syntezy Fischera–Tropscha,
mo¿liwe do wyobra¿enia w œrodowisku oceanicznych kominów hydrotermalnych, jak równie¿ pochodzenie ekstraterestialne. Zdaniem autorów publikacji wszystko przemawia za biologi¹.
Jeœli grafit tkwi¹cy w autralijskim cyrkonie jest rzeczywiœcie materi¹ pierwotn¹, rodzi siê pytanie – jak siê tam
znalaz³? Doktor Bell uwa¿a, ¿e transport osadów organicznych do struktur prap³aszcza by³ podobny do wspó³czesnego – drog¹ subdukcji.
Odkrycie wywo³uje tak¹ lawinê pytañ, ¿e pewnie d³ugo
w œwiecie naukowym bêd¹ trwa³y dyskusje, co oczywiœcie
bêdziemy relacjonowaæ w przegl¹dzie prasy, zw³aszcza
jeœli media krajowe zauwa¿¹ temat.

