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Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii
Miros³aw Rutkowski1
Odmiennie ni¿ dot¹d w prasie z drugiej
po³owy maja i pierwszej po³owy czerwca
trudno by³o wyró¿niæ wyraŸn¹ dominantê
geologiczn¹. Media zajmowa³y siê wszystkim po trochu – by³o i o wêglu kamiennym w Polsce, i o ropie naftowej na
œwiecie, a nawet o zapomnianych nieco
polskich ³upkach gazonoœnych. Wiêkszoœæ
tych informacji mo¿na by³o znaleŸæ w
dzia³ach ekonomicznych, a nie na tytu³owych stronach
gazet, gdzie dawniej królowa³y tematy zwi¹zane z geologi¹
surowcow¹. Widaæ kryzys spowszednia³ dziennikarzom,
co doskonale rozumiemy, bo ile¿ mo¿na pisaæ o spadaj¹cych cenach ropy, wêgla i metali? Zgodnie z prognozami
przedstawionymi pó³ roku temu przez najwa¿niejsze instytucje monitoruj¹ce rynki energii i surowców, zapaœæ cenowa mia³a byæ d³ugotrwa³a. O dziwo, przepowiednie siê
sprawdzaj¹ – mimo niewielkich korekt surowce wci¹¿ tkwi¹
w do³ku i nie widaæ szans, ¿eby prêdko z niego wyjrza³y.
Sytuacja z jednej strony jest skrajnie niekorzystna dla
przemys³u wydobywczego, z drugiej wymusza racjonalne
zmiany technologiczne i organizacyjne, które poprawi¹
efektywnoœæ dzia³ania sektora. Specjaliœci twierdz¹ wrêcz,
¿e kryzysy maj¹ zbawienny wp³yw na gospodarkê rynkow¹, poniewa¿ koryguj¹ wyceny dóbr, zmuszaj¹ do
wprowadzania innowacji i eliminuj¹ najs³absze ogniwa
systemu, co w d³u¿szej perspektywie prowadzi do wzmocnienia, a nie os³abienia globalnej ekonomii. W przypadku
polskiego górnictwa wêglowego rewolucyjnych zmian technologii wydobycia na razie nie widaæ (jeœli nie liczyæ prób
zgazowania wêgla w z³o¿u), jednak przemiany organizacyjne – powi¹zanie górnictwa z energetyk¹, scalanie kopalñ
w wiêksze jednostki, a wreszcie last but not least tj. likwidacja trwale nierentownych zak³adów – maj¹ cechy rozs¹dnego d³ugofalowego dzia³ania, co w przysz³oœci powinno przynieœæ dobre efekty ekonomiczne.
Zmiany organizacyjne zwi¹zane z nowym podejœciem
do gospodarki, prezentowanym przez rz¹dz¹ce ugrupowanie polityczne, widaæ w wielu dziedzinach wi¹¿¹cych siê
mniej lub bardziej z geologi¹. Gazeta Prawna z 20 maja
informowa³a o nowelizacji ustawy o instytutach badawczych, która dotyczy17 jednostek o statusie pañstwowych
instytutów badawczych. Nowela znacznie zwiêksza kompetencje ministrów nadzoruj¹cych tego typu oœrodki. Mog¹
oni swobodniej kszta³towaæ sk³ad ich organów – dyrekcji
i rad naukowych. Zmiany s¹ powa¿ne, ale w czasie debaty
sejmowej wiceminister nauki i szkolnictwa wy¿szego
Aleksander Bobko powiedzia³, ¿e projekt nowelizacji „to
jest zmiana krótkoterminowa, kosmetyczna”. Doda³, ¿e

rz¹d pracuje nad pakietem rozwi¹zañ, które maj¹ uporz¹dkowaæ na blisk¹ przewidywaln¹ przysz³oœæ sprawy
polskiej nauki, w tym dzia³alnoœæ wszelkiego typu instytutów badawczych.
Pozostaj¹c w krêgu zmian organizacyjnych, nale¿y
wspomnieæ o wa¿nej dla naszego œrodowiska nominacji.
25 maja PAP opublikowa³a informacjê, przedrukowan¹
przez szereg portali i czasopism specjalistycznych, o powo³aniu prof. Mariusza Oriona Jêdryska, wiceministra œrodowiska i g³ównego geologa kraju, na stanowisko pe³nomocnika rz¹du ds. polityki surowcowej. Jednym z jego
zadañ bêdzie kierowanie dzia³aniem miêdzyresortowego
zespo³u, który oceni potencja³ polskich zasobów i kwestie
bezpieczeñstwa surowcowego. Sformu³owanie ca³oœciowej polityki surowcowej pañstwa trochê potrwa – w wywiadzie dla TV Republika w styczniu br. nominat przyzna³,
¿e dokument bêdzie gotowy za trzy lata, a i to pod warunkiem, ¿e zostanie powo³ana Polska S³u¿ba Geologiczna,
która dostarczy wiarygodnych danych i analiz koniecznych
do jego opracowania.
WYDOBYWANIE WÊGLA
MO¯E BYÆ OP£ACALNE
Jak mo¿na siê by³o spodziewaæ nowy podmiot gospodarczy – Polska Grupa Górnicza, która z ca³ym dobrodziejstwem inwentarza przejê³a spadek po Kompanii Wêglowej, jest bacznie obserwowana przez dziennikarzy. Bêdzie
sukces czy pora¿ka? – zastanawiaj¹ siê publicyœci. Szkoda,
¿e odpowiedŸ jest czêsto zwi¹zana z sympatiami politycznymi autorów, co w warunkach ostrego sporu ideologicznego, jaki trawi media oraz czêœæ spo³eczeñstwa, staje siê
powoli norm¹. Emocje zaciemniaj¹ obraz, przez co bardzo
trudno wyrobiæ sobie rzeteln¹ i opart¹ na faktach opiniê.
Portal gospodarczy wnp.pl zamieœci³ 15 czerwca tekst
Dariusza Ciepieli pt. „Czy górnictwo przeje pieni¹dze od
energetyki?”. Autor dochodzi do wniosku, ¿e „powi¹zanie
energetyki z górnictwem wêgla kamiennego jest naturalnym zjawiskiem mog¹cym przynieœæ konkretne korzyœci
obu stronom. Obecnie istnieje jednak groŸba, ¿e górnictwo
przeje pieni¹dze energetyki i wyda je na bie¿¹ce funkcjonowanie, zamiast zainwestowaæ w rozwój i wykorzystaæ
na niezbêdn¹ restrukturyzacjê”. W tekœcie jest cytowanych
wiele wypowiedzi mened¿erów, zarówno z sektora energetyki, jak i górnictwa. Dominuj¹ obawy o przysz³oœæ eksperymentu. Wszyscy przekonuj¹, ¿e restrukturyzacja polegaj¹ca na obni¿ce kosztów wydobycia i rezygnacji z eksploatacji tych z³ó¿, gdzie surowiec jest niskiej jakoœci lub
zalega w niekorzystnych warunkach geologicznych, musi
byæ wprowadzana z ¿elazn¹ konsekwencj¹. Sam pomys³
maria¿u energetyki z górnictwem specjaliœci uwa¿aj¹ za

1

Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa; miroslaw.rutkowski@
pgi.gov.pl.

445

Przegl¹d Geologiczny, vol. 64, nr 7, 2016

logiczny. Podkreœlaj¹, ¿e nawet w krajach, gdzie dominuj¹
alternatywne sposoby generowania pr¹du elektrownie wêglowe s¹ utrzymywane jako back up systemu. Autor artyku³u przytacza wypowiedŸ jednego z dyrektorów koncernu
Chugoku Electric Tetsuya Nishidy: – W Japonii nie posiadamy w³asnych zasobów wêgla, gazu i ropy, samowystarczalnoœæ jeœli chodzi o dostawy surowców energetycznych
jest na poziomie zaledwie 5%. ¯eby zwiêkszyæ iloœæ i stabilnoœæ dostaw wiele firm japoñskich anga¿uje siê w firmy
wydobywaj¹ce wêgiel kamienny i gaz ziemny. Dlatego
Chugoku w 2014 r. kupi³o udzia³y w firmie wydobywczej
w Australii – wyjaœnia Nishida.
O tym, ¿e eksploatacja wêgla w Polsce mo¿e byæ
op³acalna przekonywa³ Adam Sofu³, autor tekstu opublikowanego 6 czerwca w Dzienniku Gazecie Prawnej. We
wstêpie napisa³: – Patrz¹c na wyniki pañstwowych spó³ek
wêglowych, trudno uwierzyæ, ¿e górnictwo mo¿e byæ
op³acalnym interesem. A jednak prywatni inwestorzy w to
wierz¹ i przymierzaj¹ siê do inwestycji w nowe kopalnie.
Dalej przytoczy³ przyk³ad australijskiej Prairie Mining,
która planuje budowê kopalni Jan Karski w Lubelskim
Zag³êbiu Wêlowym. Przypomnia³, ¿e w³adze spó³ki zapewniaj¹, i¿ bêdzie to najnowoczeœniejsza kopalnia w Europie
o kosztach wydobycia rzêdu 26 USD za tonê.
Warto dodaæ, ¿e wg Agencji Rozwoju Przemys³u w
pierwszym kwartale 2016 r. œredni koszt wydobycia tony
wêgla w polskim górnictwie wynosi³ 257 PLN, czyli ok.
65 USD.
Trudno zarzuciæ Prairie Mining brak orientacji w polskich realiach – we w³adzach spó³ki zasiada m.in. Miros³aw Taras, by³y prezes Bogdanki i Kompanii Wêglowej.
Autor tekstu w DGP omawia te¿ plany innego prywatnego gracza na polskim rynku wêglowym – spó³ki Silesian Coal, nale¿¹cej do niemieckiej grupy HMS Bergbau.
Planowana przez ni¹ kopalnia w Orzeszu ma kosztowaæ
150 mln EUR, a zasoby pozwol¹ na kilkadziesi¹t lat dzia³ania. Prezes Bergbau Heinz Schernikau podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach stwierdzi³:
– Mówi³em ju¿ wielokrotnie, ¿e w Polsce absolutnie mo¿liwe jest efektywne, ca³kowicie konkurencyjne wydobycie
wêgla. Istniej¹ce kopalnie pokazuj¹, ¿e to mo¿liwe. A w nowych projektach osi¹gniêcie konkurencyjnoœci jest o wiele
³atwiejsze.
Warto dodaæ, ¿e inwestorzy z Niemiec, podobnie jak
Australijczycy, s¹ dobrze wprowadzeni w polskie realia
administracyjno-gospodarcze. Prezesem Silesian Coal jest
by³y wiceminister gospodarki w rz¹dzie SLD-PSL Jerzy
Markowski.
OPOWIEŒCI RÓ¯NEJ TREŒCI
Uczciwie trzeba przyznaæ, ¿e wielkie tematy gospodarcze dotycz¹ce energetyki i górnictwa, które dominuj¹ w
naszych zestawieniach informacji prasowych, s¹ z geologi¹ zwi¹zane dosyæ luŸno. Oczywiœcie trendy na rynkach
surowcowych interesuj¹ geologów surowcowych, powinny byæ te¿ bacznie obserwowane przez s³u¿bê geologiczn¹,
która ma za zadanie trzymaæ rêkê na pulsie gospodarki, ale
z czyst¹ geologi¹ niewiele maj¹ wspólnego.
Czy przeciêtny czytelnik codziennej prasy ma szansê
zapoznania siê z rzetelnymi informacjami na temat najnowszych osi¹gniêæ naszej ga³êzi wiedzy? Hmm… Ze
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smutkiem nale¿y przyznaæ, ¿e nik³¹. Jeœli nie wybuchnie
gdzieœ du¿y wulkan, nie zdarzy siê trzêsienie ziemi, tsunami lub tragiczna katastrofa górnicza, to artyku³ów z dziedziny nauk o Ziemi na g³ównych stronach gazet nie nale¿y
siê spodziewaæ.
Jednak w dzia³ach naukowych g³ównych czasopism i na
specjalnych portalach internetowych jest inaczej. Teksty
o ró¿nych aspektach geologii pojawiaj¹ siê tam stosunkowo czêsto. Prym wiedzie portal PAP – Nauka w Polsce, a w
prasie klasycznej dzia³ naukowy Gazety Wyborczej (wydawany te¿ w postaci internetowej) kierowany przez Piotra
Cieœliñskiego. Teksty z tego ostatniego Ÿród³a czêsto omawialiœmy w naszej rubryce, cechowa³ je zwykle wysoki
poziom merytoryczny. Jednak nawet najlepszym zdarzaj¹
siê wpadki. Do takich nale¿y zaliczyæ sk¹din¹d interesuj¹cy artyku³ Micha³a Skubika „Tajemnica zagadkowego
zatopionego miasta rozwi¹zana” opublikowany 4 czerwca.
Autor opisuje fenomen odkryty przez amatorów snorkelingu w pobli¿y greckiej wyspy Zakintos. Na g³êbokoœci kilku
metrów oczom zdumionych turystów ukaza³y siê kolumnady, posadzki i dziedziñce, które przypomina³y zatopione
miasto. Uwagê archeologów badaj¹cych stanowiska zwróci³ jednak fakt kompletnego braku ceramiki. Prace geologiczne przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu
Wschodniej Anglii i Uniwersytetu Ateñskiego wykaza³y,
¿e zatopione miasto jest w rzeczywistoœci tworem ca³kowicie naturalnym, zwi¹zanym z wyciekami metanu spod
powierzchni dna morskiego. Tyle autor tekstu, ale jak s³usznie zauwa¿yli internauci – brakuje wyjaœnienia mechanizmu powstania tych form. Rzut oka na materia³ Ÿród³owy,
czyli publikacjê w Marine and Petroleum Geology, rozwiewa w¹tpliwoœci. Kolumny powsta³y na skutek dzia³alnoœci
bakterii ¿ywi¹cych siê metanem, ulatniaj¹cym siê z p³ytkich szczelin tektonicznych. Ubocznym efektem ich procesów ¿yciowych by³a lokalna dolomityzacja i cementacja plioceñskich osadów wapiennych dna morskiego.
Nastêpnie sztormy wyp³uka³y luŸny materia³, pozostawiaj¹c ostañce imituj¹ce zatopione miasto. Podobne formy mo¿na obserwowaæ na dnie Morza Pó³nocnego, a na
l¹dzie jako Kamienny Las w pobli¿u Warny. Szkoda, ¿e
zabrak³o tego w tekœcie, byæ mo¿e z powodu skrótów
redakcyjnych?
Inn¹ historiê, tym razem starannie udokumentowan¹,
przekaza³ 2 czerwca portal Puls Kosmosu. Rados³aw Kosarzycki opisa³ wyniki badañ zespo³u NASA, analizuj¹cego
obrazy powierzchni Plutona przes³ane ostatnio przez sondê
New Horizons. W czêœci zwanej Sputnik Planum widaæ
zadziwiaj¹ce prêgi, uk³adaj¹ce siê w kszta³t gigantycznego
serca. Wykorzystuj¹c symulacje komputerowe i dane geochemiczne o sk³adzie lodu pokrywaj¹cego powierzchniê
Plutonu, badacze sformu³owali hipotezê t³umacz¹c¹ mechanizm ich powstania. Wed³ug NASA za ich genezê odpowiada konwekcja termiczna, dzia³aj¹ca w obrêbie komórek o œrednicy 16–48 km. Zestalony azot, pokrywaj¹cy
wielokilometrow¹ skorup¹ Sputnik Planum, w dennych
partiach jest podgrzewany przez nie do koñca ostyg³e j¹dro
Plutona, przechodzi do postaci gazowej i w ci¹gu kilku
milionów lat wêdruje ku powierzchni, zamarzaj¹c po drodze i deformuj¹c p³aszczyznê struktury. Odkrycie zaskoczy³o samych badaczy, którzy nie spodziewali siê, ¿e w tak
odleg³ych czêœciach Uk³adu S³onecznego cia³a kosmiczne
dysponuj¹ jeszcze energi¹, pozwalaj¹c¹ na uruchomienie
pewnych procesów geologicznych.

