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Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii
Miros³aw Rutkowski1
Koniec lata i wakacji, a w mediach
g³ównie tsunami wyborcze i coraz bardziej dramatyczne doniesienia o uchodŸcach z Bliskiego Wschodu, Pó³nocnej
Afryki i Ba³kanów szturmuj¹cych granice Unii Europejskiej. Mimo to zadziwiaj¹co du¿o tekstów mniej lub bardziej
zwi¹zanych z geologi¹ przebija siê na
czo³owe strony gazet i portali internetowych. G³ówny temat to oczywiœcie zadziwiaj¹ca sytuacja
na globalnym rynku ropy naftowej i gazu ziemnego. Krajowe doniesienia dotycz¹ reaktywacji Kompanii Wêglowej
i zmiennych pomys³ów na jej organizacjê – od niechcianego maria¿u z energetyk¹, po ró¿ne warianty konsolidacji
kapita³owej. K³opoty œl¹skiego zag³êbia odbijaj¹ siê na
regionie lubelskim. Prasa pod koniec sierpnia donosi³a
o rozwi¹zaniu umowy na dostawy wêgla energetycznego
przez spó³kê Enea, g³ównego kontrahenta kopalni Bogdanka. Powodem by³a zbyt wysoka cena surowca w porównaniu do oferowanej przez Kompaniê Wêglow¹, która
wyprzedaje wêgiel zalegaj¹cy na zwa³ach. W po³owie
wrzeœnia w wiadomoœciach gospodarczych mo¿na by³o ju¿
przeczytaæ o próbie gie³dowego przejêcia lubelskiej kopalni przez spó³kê Enea. Nie wró¿y to dobrze sektorowi – wojna o rynek wewnêtrzny jest najmniej potrzebna w obliczu
koniecznoœci radykalnego uzdrowienia ca³ego górnictwa,
borykaj¹cego siê przecie¿ z ci¹gle spadaj¹cymi cenami
surowców na rynkach œwiatowych.
Falê komentarzy – bez wyj¹tku krytycznych – wywo³a³a decyzja spó³ek zachodnioeuropejskich o podpisaniu
z Gazpromem pakietu umów w sprawie budowy drugiej
nitki gazoci¹gu Nord Stream. Dosz³o do tego 4 wrzeœnia
podczas Wschodniego Forum Ekonomicznego we W³adywostoku. Sygnatariuszami porozumienia ze strony europejskiej byli szefowie spó³ek BASF i E.ON (obie niemieckie), ENGIE (Francja), OMV (Austria) oraz Royal
Dutch Shell (Wielka Brytania/Holandia). Ruroci¹g o przepustowoœci 55 mld m3 rocznie umo¿liwi Gazpromowi bezpoœredni¹ dostawê surowca do Niemiec, z pominiêciem
tranzytu przez Europê Œrodkowo-Wschodni¹.
– To cios w europejsk¹ solidarnoœæ energetyczn¹ i bezpoœrednie interesy Polski i Ukrainy – mówi³ 7 wrzeœnia
portalowi money.pl Piotr Maci¹¿ek, ekspert do spraw bezpieczeñstwa energetycznego.
Jeszcze ostrzej reaguje premier S³owacji Robert Fico.
Jak donosi³ PAP 11 wrzeœnia, na konferencji prasowej rozsierdzony Fico grzmia³: „Od miesiêcy trwaj¹ w Radzie
Europejskiej rozmowy o potrzebie dopomo¿enia Ukrainie,
by pozosta³a krajem tranzytowym gazu (...). Nagle Gazprom og³asza podpisanie kontraktu z firmami z zachodnich pañstw cz³onkowskich UE o budowie kolejnej ma1

gistrali Nord Streamu. Po prostu robi¹ z nas idiotów”.
W podobnym tonie wypowiadaj¹ siê politycy z krajów
tranzytowych, w tym wicepremier Piechociñski, apeluj¹cy do Komisji Europejskiej o zbadanie zgodnoœci umowy z prawem unijnym.
Na prze³omie wrzeœnia furorê robi wroc³awski „z³oty
poci¹g” – legendarny obiekt z czasów II wojny œwiatowej
odnaleziony podobno w okolicach Wa³brzycha. Dlaczego
piszemy o tym w czasopiœmie geologicznym? Powodem s¹
koronne dowody na obecnoœæ sk³adu spoczywaj¹cego gdzieœ
pod ziemi¹ – zdjêcia georadarowe, niew¹tpliwie le¿¹ce w
polu zainteresowañ specjalistów z naszej dziedziny wiedzy.
Na fali zainteresowania z³otem, dolnoœl¹skim w szczególnoœci, dziennik Metrocafe (dawne Metro) 8 wrzeœnia
publikuje tekst Micha³a Stangreta pod tytu³em „Naukowcy
odkryli tony z³ota na Dolnym Œl¹sku”. Autor czerpie dane
z artyku³u prof. Stanis³awa Mikulskiego (Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy), który
ukaza³ siê we wrzeœniowym numerze Przegl¹du Geologicznego i podrzuca czytelnikom garœæ sensacyjnych szczegó³ów: 6,3 t z³ota w pobli¿u Kudowy i Z³otego Stoku, 4,8 t
w Górach Kaczawskich, 4,5 t w Rudawach Janowickich.
Razem w siedmiu ocenianych lokalizacjach – 21,5 t. Liczby mog¹ robiæ wra¿enie, lecz apetyty studzi prof. Mikulski.
Opisuje dziennikarzowi kapryœn¹, ¿y³ow¹ budowê nagromadzeñ i zwraca uwagê na ryzyko finansowe zwi¹zane
z ewentualn¹ eksploatacj¹. Badacz nie wyklucza jednak, ¿e
w przysz³oœci pojawi¹ siê firmy sk³onne do podjêcia wyzwania, a prace instytutu bêd¹ z ca³¹ pewnoœci¹ dla nich bardzo przydatne.
Nale¿y dodaæ, ¿e w bloku artyku³ów dotycz¹cych obszarów perspektywicznych wybranych surowców, zamieszczonym we wspomnianym numerze Przegl¹du, mo¿na
by³o znaleŸæ znacznie bardziej sensacyjne dane o z³ocie w
cechsztyñskiej serii miedzionoœnej, a wszystkie szacunki
s¹ oczywiœcie prognozami, a nie odkryciem nowych z³ó¿,
ale nie wymagajmy za wiele od dziennikarzy – dobrze jeœli
pisz¹ o nas, nawet jeœli niezbyt dok³adnie.
Z£OTY POCI¥G
Informacja o odkryciu w okolicach Wa³brzycha zaginionego niemieckiego poci¹gu pancernego, któr¹ poda³o
19 sierpnia Radio Wroc³aw, na pierwszy rzut oka
wygl¹da³a na typow¹ „kaczkê dziennikarsk¹”. Jednak
odkrywcy – Andreas Richter i Piotr Koper – w formalnym
zawiadomieniu o znalezisku przedstawili dosyæ twarde dowody, m.in. zdjêcia georadarowe. Owe obrazy by³y na tyle
przekonuj¹ce, ¿e g³os zabra³ generalny konserwator zabytków Piotr ¯uchowski. Podczas konferencji prasowej 28 sierpnia zapewnia³ o powadze dokonania.
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– Widzia³em dobrej jakoœci zdjêcie georadarowe pokazuj¹ce, jak ten poci¹g wygl¹da. Widzia³em platformy, widzia³em dzia³a – opisywa³ minister.
W mediach zawrza³o. Dziennikarze przypomnieli
legendê, jakoby w maju 1945 r., ju¿ podczas oblê¿enia
Wroc³awia, z miasta wyjecha³ opancerzony sk³ad wioz¹cy
z³oto: depozyty mieszkañców, zak³adów jubilerskich i banków. Poci¹g kierowa³ siê do Wa³brzycha, byæ mo¿e do rozleg³ych podziemi zamku Ksi¹¿, ale po miniêciu Œwiebodzic… rozp³yn¹³ siê w powietrzu. Próbê racjonalizacji mitu
podj¹³ Tadeusz S³owikowski, wa³brzyski górnik, pasjonat
tajemnic III Rzeszy. Powo³uj¹c siê na archiwalne mapy
i opowiadania Niemców, z którymi pracowa³, wskaza³ ju¿
w latach 70. XX w. miejsce ukrycia poci¹gu: 61 kilometr
trasy Wroc³aw–Wa³brzych. O 65 kilometrze tej samej trasy
mówi podobno zawiadomienie dzisiejszych odkrywców.
W œrodowisku dolnoœl¹skich eksploratorów wybuch³a
awantura. Autorom wniosku o znalezisku zarzucono kradzie¿ dorobku intelektualnego S³owikowskiego, a ich dowody poddano mia¿d¿¹cej krytyce. Kwestionowano
zw³aszcza dane uzyskane za pomoc¹ georadaru KS 700.
Wyciek³y zdjêcia z owej aparatury, które specjalistów
wprawi³y w zdumienie. 6 wrzeœnia gazeta.pl opublikowa³a
wypowiedŸ Wies³awa Nawrockiego, specjalisty z krakowskiego Zak³adu Badañ Nieniszcz¹cych: – To fotomonta¿.
Zdjêcia z georadaru wygl¹daj¹ inaczej, sprawiaj¹ wra¿enie
skanu laserowego, wrêcz rentgenowskiego. Nale¿y dodaæ,
¿e ekspert ma racjê. Obrazy generowane przez powszechnie stosowane georadary, jak chocia¿by ProEX u¿ywany w
PIG-PIB, maj¹ zupe³nie inny wygl¹d. Urz¹dzenia te dzia³aj¹ na zasadzie radaru impulsowego – wysy³aj¹ krótkie
sygna³y elektromagnetyczne o sta³ej czêstotliwoœci w g³¹b
gruntu i rejestruj¹ ich odbicia od powierzchni oddzielaj¹cych oœrodki o ró¿nych w³aœciwoœciach dielektrycznych.
Odczyty, uzyskane podczas przejazdu urz¹dzenia, program
komputerowy zestawia w logiczne ci¹gi i w efekcie otrzymujemy przekrój, podobny do szczegó³owego profilu geologicznego. Widaæ na nim setki warstw i warstewek, które
specjaliœci (za pomoc¹ komputerów) grupuj¹ w wiêksze
zespo³y, odrzucaj¹c mniej istotne szczegó³y, a podkreœlaj¹c
charakterystyczne.
Georadar KS 700 nale¿y do grupy rzadziej spotykanych urz¹dzeñ o zmiennej czêstotliwoœci. Wysy³a równie¿
impulsy elektromagnetyczne, ale maj¹ one czêstotliwoœæ
modulowan¹ w obrêbie pojedynczego sygna³u. Cech¹ indywidualn¹ KS 700 jest pominiêcie fazy odbioru nieprzetworzonego obrazu. System pokazuje od razu interpretacjê
przekroju, a nie jego surow¹ wersjê. St¹d zasadnicza ró¿nica w wygl¹dzie obrazu, przypominaj¹cego barwn¹ wizualizacjê komputerow¹, i to na ¿yczenie przetworzon¹ do
postaci 3D. Jaka jest wartoœæ tego typu danych? Trudno
oceniæ. Producent georadaru, ma³o znana niemiecka firma
KS Analysis przytacza przyk³ady sukcesów poszukiwawczych – g³ównie archeologicznych. Firmy geotechniczne
nie u¿ywaj¹ georadarów o zmiennej czêstotliwoœci, uwa¿aj¹c ich odczyty za ma³o wiarygodne. Wydaje siê, ¿e
sprzêt przeznaczony jest g³ównie dla amatorów – raczej
zamo¿nych, bo urz¹dzenie nie jest tanie. U¿ywane mo¿na
kupiæ za 17 tys. USD.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e sztab kryzysowy powo³any
przez wojewodê dolnoœl¹skiego zwróci siê o ekspertyzê do
firm zajmuj¹cych siê profesjonalnie badaniami geofizycznymi, nie tylko georadarowymi. Lokalizacja tak du¿ego

obiektu, p³ytko pod powierzchni¹ ziemi nie powinna sprawiæ im trudnoœci. Póki co – nie wiadomo dlaczego – mowa
jest o wojsku, jako g³ównym wykonawcy badañ.
SUROWCE WCI¥¯ TANIEJ¥ – GDZIE JEST DNO?
Spadek cen na rynku ropy naftowej wci¹¿ zadziwia
ekspertów. Prasa w sierpniu i pierwszej po³owie wrzeœnia
publikuje s¹¿niste artyku³y analityków przeœcigaj¹cych siê
w prognozach. Hubert Kozie³ w tekœcie pod tytu³em „Ropa
tania jak w najgorszym okresie œwiatowego kryzysu”, opublikowanym w Parkiecie 21 sierpnia, przytacza wypowiedŸ
Setha Kleinmana z Citygroup, który szuka dna w okolicy
32,4 USD za bary³kê WTI – najni¿szej ceny z koñcówki
2008 r. We wrzeœniu stawkê przebijaj¹ analitycy Goldman
Sachs. W artykule Krzysztofa Miecugowa opublikowanym
11 wrzeœnia na portalu gazeta.pl jest cytowana ich opinia
o mo¿liwoœci znacznie wiêkszej przeceny, nienotowanej
od dekad – a¿ do 20 USD za bary³kê.
Poza konkurencj¹ plasuje siê Gary Shilling, amerykañski analityk i publicysta finansowy, cytowany przez Bloomberg News. Uwa¿a on, ¿e skutkiem wojny cenowej prowadzonej przez OPEC mo¿e byæ osi¹gniêcie poziomu 10
USD za bary³kê.
¯yæ nie umieraæ – ciesz¹ siê kierowcy indywidualni.
Gorzej, ¿e tak niskie ceny mog¹ zdestabilizowaæ gospodarkê wielu pañstw dysponuj¹cymi mniejszymi rezerwami
dewizowymi ni¿ Arabia Saudyjska. Portal biznes.pl
26 sierpnia omawia w tekœcie „Przekleñstwo taniej ropy”
tezy artyku³u, który ukaza³ siê w New York Timesie.
Wed³ug amerykañskich analityków zagro¿one s¹ przede
wszystkim Nigeria, Angola, Algieria, Wenezuela i Irak.
Fala niestabilnoœci politycznej mo¿e jednak rozlaæ siê szerzej, podmywaj¹c fundamenty ustroju g³ównego projektanta wojny naftowej, Arabii Saudyjskiej.
Przyczyny zapaœci na rynku ropy s¹ znane. Jedna z najwa¿niejszych – balansuj¹ca na krawêdzi recesji sytuacja
gospodarcza w Chinach – skutkuje obni¿eniem zapotrzebowania na szereg kluczowych surowców mineralnych,
m.in. niezwykle istotnej dla polskiej gospodarki miedzi.
Gie³dy reaguj¹ panicznie na wahniêcia wskaŸników makroekonomicznych w Pañstwie Œrodka, wskazuj¹cych coraz
czêœciej na s³abn¹c¹ kondycjê jego gospodarki. Panika
skutkuje wyprzeda¿¹ akcji i spadkiem cen na rynkach
surowcowych. Gie³dy akcji steruj¹ obecnie gie³dami surowców. W 2011 r. cena tony miedzi w kontraktach 3 miesiêcznych przekroczy³a 10 tys. USD. Jak podaje PAP w
koñcu sierpnia na gie³dzie londyñskiej jej cena oscylowa³a
wokó³ 4 950 USD za tonê. Podobnie rzecz siê ma z innymi
metalami, w tym ze z³otem, ciesz¹cym siê ostatnio wielkim
– aczkolwiek ca³kiem amatorskim – zainteresowaniem w
Polsce. W koñcu sierpnia cena tego kruszcu niebezpiecznie
zbli¿y³a siê do 1000 USD za uncjê, osi¹gaj¹c historyczne
minimum.
Czy spirala spadków na rynkach surowców mineralnych zatrzyma siê w bliskiej perspektywie czasowej? Niestety, wiêkszoœæ analityków zak³ada, ¿e najgorsze przed
nami. Jeœli gospodarka Chin nie z³apie drugiego oddechu,
to s³abn¹cy rytm „fabryki œwiata” wywo³a jeszcze potê¿ne
zawirowania w gospodarce wielu krajów. Potencja³ jest
ogromny. Wystarczy odwróciæ do góry nogami dowolny
przedmiot bêd¹cy w zasiêgu naszego wzroku. Dolary przeciw orzechom, ¿e znajdziemy tam owaln¹, z³ot¹ nalepkê
z dumnym napisem „Made in China”.
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