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Wrzesieñ to ulubiony miesi¹c organi-
zatorów wszelkiego rodzaju kongresów i
konferencji. W tym roku równie¿ organi-
zatorzy nie zawiedli. Konferencji odby³o
siê mnóstwo, w tym kilka wa¿nych, zwi¹-
zanych bezpoœrednio z naukami o Ziemi.
Dziennikarze mieli w czym wybieraæ.

Tradycyjnie przez Polskê przetoczy³a
siê kolejna fala powodziowa. Na szczê-

œcie tym razem straty by³y niewielkie, za to ulewne deszcze
uruchomi³y osuwiska w Karpatach. Temat czêsto pojawia³
siê w mediach, na ogó³ regionalnych. Oczywiœcie, równie¿
zgodnie z tradycj¹, gaz ³upkowy nie schodzi³ z ³amów pra-
sy. Ale to nie kongresy, osuwiska czy gaz ³upkowy budzi³y
najwiêksze zainteresowanie mediów. Uwagê dziennikarzy
na ca³ym œwiecie przyku³a katastrofa górnicza w Chile –
fantastyczny pokaz mo¿liwoœci nowoczesnego wiertnic-
twa i ratownictwa górniczego, zakoñczony przepiêknym
happy endem. I od tego wydarzenia proponujê zacz¹æ nasz
przegl¹d prasy.

Dramat w chilijskiej kopalni

Historia rozpoczê³a siê 5 sierpnia br., kiedy to w ma³ej
kopalni San Jose, eksploatuj¹cej ¿y³owe z³o¿e miedzi i
z³ota na pustyni Atacama, dosz³o do zawa³u na g³êbokoœci
460 m p.p.t. Czêœæ za³ogi zdo³a³a wyjœæ o w³asnych si³ach,
nie doliczono siê 33 górników, którzy w czasie t¹pniêcia
przebywali prawdopodobnie na poziomie –700. Ekipy ra-
tunkowe próbowa³y przejœæ przez zawa³ i szyby wentyla-
cyjne, ale okaza³o siê to niemo¿liwe. Poniewa¿ ta kopalnia
sk³ada siê w³aœciwie tylko z jednego chodnika, spiralnie
owiniêtego wokó³ centralnej dajki, to jedynym sposobem
zbadania dolnych partii by³o wykonanie otworów wiertni-
czych. Zabrano siê do tego natychmiast.

Krajowe media nie odnotowa³y pocz¹tkowo tego incy-
dentu, jednego z wielu na œwiecie. Pierwsza informacja o
wypadku i negatywnych wynikach poszukiwañ pojawi³a
siê 20 sierpnia w Gazecie Wyborczej. 23 sierpnia sytuacja
zmieni³a siê diametralnie – z kolejnego odwiertu wydobyto
sondê, do której przyczepiona by³a kartka z napisem: Czu-
jemy siê dobrze, wszyscy jesteœmy w schronie. Rozpoczê³a
siê dramatyczna walka z czasem. Zdecydowano siê spro-
wadziæ najlepsze dostêpne na terenie Chile wiertnice, zdol-
ne wykonaæ wielkoœrednicowy otwór ratunkowy: austra-
lijsk¹ Strata 950, amerykañsk¹ Schramm T130 i kana-
dyjsk¹ Rig 442. Prasa codziennie opisywa³a kolejne fazy
akcji ratunkowej: powstanie miasteczka namiotowego
Esperanza, betonowanie platformy pod wiertnicê Strata
950, euforiê po przyjeŸdzie konwoju 42 ciê¿arówek z ele-
mentami potê¿nej kanadyjskiej wiertnicy naftowej. Na ekra-

nach telewizorów na sta³e zagoœci³ ksiê¿ycowy krajobraz
pustyni Atacama, z ludŸmi i ciê¿kimi maszynami nikn¹-
cymi wœród usypisk skalnych.

Dziennikarze z niedowierzaniem przyjêli oœwiadcze-
nie koordynatora akcji ratunkowej Andre Sougarreta, który
okreœli³ termin dotarcia do uwiêzionych na koniec
bie¿¹cego roku. Wydawa³o siê niemo¿liwe, by w dobie
podboju kosmosu by³ problem w odwierceniu „zwyk³ego
szybu” do g³êbokoœci 700 m. Prawda by³a jednak brutalna i
specjaliœci dobrze j¹ znali: najg³êbszy wielkoœrednicowy
otwór ratunkowy, jaki dot¹d uda³o siê wykonaæ, mia³ 74 m.
Odwiercono go w 2002 r. w kopalni wêgla Quecreek w
Pensylwanii. Uratowano wtedy 9 górników. Gazeta Wybor-
cza pisa³a 29 sierpnia: S¹ plany przyœpieszenia akcji ratow-
niczej w kopalni w Chile. Powoli jednak œwiadomoœæ trud-
noœci jakie musz¹ pokonaæ ratownicy zaczê³a docieraæ do
dziennikarzy. Informacje, pomijaj¹c irytuj¹ce s³ownictwo,
stawa³y siê coraz bardziej rzetelne. Przez ca³y wrzesieñ
regularnie pojawia³y siê doniesienia PAP o postêpach ka¿-
dego urz¹dzenia. Na naszych oczach rozgrywa³ siê swego
rodzaju szlachetny wyœcig miêdzy trzema za³ogami i trze-
ma technologiami: klasyczn¹ – rotacyjn¹ na p³uczkê (Rig
442), udarowo-rotacyjn¹ na sprê¿one powietrze (Schramm
T130) i rotacyjn¹ z poszerzaniem (Strata 950). 17 wrzeœnia
Gazeta Wyborcza poda³a informacjê: Jedna z koparek dr¹-
¿¹cych szyb ewakuacyjny dla górników uwiêzionych w chi-
lijskiej kopalni osi¹gnê³a pomieszczenie, do którego mog¹
oni mieæ dostêp. Dodajmy, ¿e „kopark¹” by³a wiertnica
T130, wyposa¿ona w specjalnie zaprojektowan¹ g³owicê,
wykonan¹ w ci¹gu 3 dni w mieœcie Berlin, w Pensylwanii,
a szyb ewakuacyjny o œrednicy 700 mm zosta³ ukoñczony
9 paŸdziernika. Podnoszenie górników przy pomocy kap-
su³y ratunkowej Feniks 2 rozpoczêto 13 paŸdziernika, tu¿
przed pó³noc¹ czasu polskiego. Operacjê transmitowa³o na
¿ywo kilkaset stacji telewizyjnych na ca³ym œwiecie, a w
Polsce TVN24 i TVP Info. Emocje, jakie towarzyszy³y
ostatniemu aktowi chilijskiego dramatu, s¹ trudne do opi-
sania. Niektórzy komentatorzy porównywali je do odczu-
wanych podczas ogl¹dania relacji telewizyjnej z l¹dowania
pierwszego cz³owieka na Ksiê¿ycu.

Podczas wielogodzinnej transmisji w studiach telewi-
zyjnych pojawiali siê goœcie – g³ównie psycholodzy, leka-
rze i ratownicy ró¿nych specjalnoœci. Niestety, rzadko da³o
siê zauwa¿yæ wiertników, górników i geologów. Szkoda,
bo przecie¿ to przedstawiciele tych zawodów odegrali
pierwszoplanow¹ rolê w akcji ratunkowej. Rekordowe wier-
cenie chilijskiej firmy Geotech, z walnym udzia³em specja-
listów amerykañskich z Pensylwanii i Colorado, przejdzie
zapewne do historii górnictwa otworowego.

Dziwnym zrz¹dzeniem losu akcja ratunkowa w San
Jose toczy³a siê w czasie, gdy w Zatoce Meksykañskiej
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koñczono zabezpieczanie pechowego otworu Macondo.
Wydaje siê, ¿e opinia publiczna otrzyma³a czytelny prze-
kaz: prowadzenie robót wiertniczych w ekstremalnych
warunkach jest mo¿liwe i skuteczne, pod warunkiem, ¿e
robi siê to rozs¹dnie i z nale¿ytym poszanowaniem regu³
sztuki in¿ynierskiej.

Wrzeœniowe konferencje i kongresy

Seriê spotkañ otworzy³ IX Krajowy Zjazd Górnictwa
Odkrywkowego, który odby³ siê 9 i 10 wrzeœnia na AGH.
Dziennik Polski omawia to wydarzenie 9 wrzeœnia w arty-
kule Co odkryj¹? O obradach donosz¹ media internetowe i
lokalne stacje telewizyjne. Gazeta.pl pisze 10 wrzeœnia:
Ochrona rozpoznanych z³ó¿ kopalin przed powierzchniow¹
zabudow¹, uniemo¿liwiaj¹c¹ przysz³¹ eksploatacjê, jest
jednym z najpowa¿niejszych problemów i wyzwañ polskie-
go górnictwa odkrywkowego – uwa¿aj¹ uczestnicy IX Kra-
jowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego. W projekcie
uchwa³y zapisano m.in., ¿e G³ówny Geolog Kraju powinien
opracowaæ ranking z³ó¿, które z uwagi na strategiczny cha-
rakter powinny byæ bezwzglêdnie zabezpieczone dla gór-
nictwa.

10 wrzeœnia rozpocz¹³ siê w Gliwicach Polski Kongres
Górniczy. Informuje o tym Polska Dziennik Zachodni w
artykule Kajetana Berezowskiego: Górnictwo jest funda-
mentem rozwoju gospodarczego Polski i ca³ego œwiata.
Pod patronatem wicepremiera i ministra gospodarki Wal-
demara Pawlaka rozpocz¹³ siê wczoraj, w Politechnice
Œl¹skiej w Gliwicach Polski Kongres Górniczy 2010 –
wydarzenie ogromnej wagi nie tylko dla samej górniczej
bran¿y, ale ca³ej polskiej gospodarki. W tym samym nume-
rze Dziennika Zachodniego ukaza³ siê wywiad z prof. Józe-
fem Dubiñskim, przewodnicz¹cym Miêdzynarodowego
Komitetu Organizacyjnego Œwiatowego Kongresu Górni-
czego. Profesor stwierdza: Górnictwo musi byæ bezpieczne,
op³acalne ekonomicznie i w rezultacie akceptowane spo-
³ecznie. Na razie zbyt wiele energii tracimy na przepychan-
kach i rozmowach, które do niczego nie prowadz¹.

Wydarzeniem najwy¿szej rangi by³o XX Forum Eko-
nomiczne, które odbywa³o siê w Krynicy w dniach 8–11
wrzeœnia. Na portalu Onet.pl pisze o tym Katarzyna Gon-
tarczyk: Krynica Zdrój na kilka dni staje siê „polskim
Davos”, gdzie dyskutuje siê o najwa¿niejszych problemach
i wyzwaniach Polski i Europy. Tegoroczne Forum odbywa
siê pod has³em: „Europa po Traktacie Lizboñskim – strate-
gie na przysz³oœæ”. Rok 2010 jest pierwszym, w którym
obowi¹zuje Traktat Lizboñski, dziêki czemu Unia ma siê
staæ bardziej zjednoczona i sprawnie rz¹dzona w warun-
kach nowych wyzwañ.

Spora czêœæ dyskusji panelowych poœwiêcona by³a
surowcom mineralnym i bezpieczeñstwu energetycznemu.
Pisze o tym Sebastian Ogórek na portalu Wirtualna Polska:
Nasze bezpieczeñstwo energetyczne jest zagro¿one – wynika
z raportu Instytutu Koœciuszki zaprezentowanego podczas
Forum Ekonomicznego w Krynicy. Szczególnie nisko oce-
niony zosta³ problem dostaw gazu ziemnego, du¿o lepiej
wypada rynek ropy naftowej i paliw. Wed³ug przyjêtego
przez autorów kryterium oceny bezpieczeñstwa, wynosi
ono w stosunku do gazu 0,2931 oraz 0,7117 dla paliw i ropy
naftowej. Sytuacja, w której osi¹gniêty zosta³by poziom
równy jeden, przyjêto za optymalny.

Wa¿ne spotkanie odby³o siê 15 wrzeœnia w Bratys³a-
wie. Informuje o nim depesza PAP: Przysz³oroczne prze-
wodnictwo UE, sprawowane przez Wêgry i Polskê, bêdzie

sprzyjaæ polityce bezpieczeñstwa energetycznego Europy
Œrodkowej – ocenili w Bratys³awie uczestnicy konferencji
na temat globalnego bezpieczeñstwa GLOBSEC.

Dziennik Polski 15 wrzeœnia donosi o kolejnym
wa¿nym kongresie: Piêciuset uczestników z siedemdziesiê-
ciu krajów œwiata bierze udzia³ w odbywaj¹cym siê w Kra-
kowie XXXVIII Œwiatowym Kongresie Hydrogeologicznym.
„Na pomoc wodzie" – to g³ówne has³o kongresu. Jego
organizatorem jest Katedra Hydrogeologii i Geologii In¿y-
nierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. To pierwszy taki
kongres w Polsce. Media informowa³y, ¿e kongres pod
auspicjami IAH otworzy³ 13 wrzeœnia g³ówny geolog kra-
ju, podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, Hen-
ryk Jacek Jezierski.

W swoim wyst¹pieniu minister Jezierski podkreœli³,
¿e przyznanie Polsce organizacji kongresu to dowód uzna-
nia œwiata nauki dla osi¹gniêæ polskiej hydrogeologii, do
których nale¿y m.in. rozpoznanie zasobów regionalnych,
wykonywanie map hydrogeologicznych i wyznaczanie
obszarów ochronnych G³ównych Zbiorników Wód Pod-
ziemnych.

Przy okazji kongresu ukaza³y siê artyku³y poœwiêcone
problemom dostêpu do wody i jej jakoœci. Gazeta Wyborcza
opublikowa³a 13 wrzeœnia tekst Artura Domos³awskiego
Woda jak kromka chleba. Autor pisze: Na œwiecie nie brak
wody pitnej, jednak z braku dostêpu do niej ka¿dego dnia
umieraj¹ tysi¹ce ludzi, rocznie – kilka milionów. Ju¿ dziœ
jest lukratywnym biznesem – niestety, nie dla tych, którzy
jej potrzebuj¹. Staro¿ytni Rzymianie pili lepsz¹ wodê ni¿ ta,
do której ma dzisiaj dostêp po³owa ludzkoœci.

Geolodzy szkol¹ samorz¹dowców

Uwaga! Osuwisko – to tytu³ konferencji informacyjno-
szkoleniowej, która odby³a siê 6 wrzeœnia w Krakowie.
Organizatorem by³ Pañstwowy Instytut Geologiczny –
Pañstwowy Instytut Badawczy, a w spotkaniu uczestniczyli
samorz¹dowcy i przedstawiciele administracji pañstwowej
z województw œl¹skiego, ma³opolskiego i podkarpackiego.
Pó³ godziny przed konferencj¹ odby³ siê briefing prasowy
z udzia³em g³ównego geologa kraju, podsekretarza stanu w
Ministerstwie Œrodowiska Henryka Jacka Jezierskiego,
wojewody ma³opolskiego Stanis³awa Kracika, dyrektora
Oddzia³u Karpackiego PIG-PIB Józefa Chowañca oraz
g³ównego koordynatora projektu SOPO Dariusza Grabow-
skiego. Konferencjê i briefing relacjonowa³a prasa. Dzien-
nik Polski 7 wrzeœnia cytuje w tekœcie Kiedy trwoga, to do
geologa wypowiedŸ min. Jezierskiego: Czas zakoñczyæ
amnezjê osuwiskow¹. W Lanckoronie w latach 60. zosta³o
zniszczonych 10 domów. Teraz geolodzy wracaj¹ i mówi¹,
¿e tam powsta³y nowe domy i znów s¹ zniszczone.

Tego samego dnia Gazeta.pl donios³a za PAP: Opinie
geologów i hydrologów powinny byæ w przysz³oœci wi¹¿¹ce
dla samorz¹dów przy wydawaniu zezwoleñ na budowê na
terenach osuwiskowych i zalewowych – uwa¿a wojewoda
ma³opolski Stanis³aw Kracik.

Równie¿ stacje telewizyjne poœwiêci³y wiêcej ni¿ zwy-
kle uwagi problemowi. TVN24 wyemitowa³a 7 wrzeœnia
reporta¿ Osuwiska – si³a ¿ywio³u. Obrazom zniszczeñ
towarzyszy³ komentarz: Osuwaj¹ce siê domy, zniszczone
budynki, zagro¿enie zniszczeniem kolejnych – to sytuacja po
ulewnych deszczach na po³udniu Polski. Mieszkañcy o pomoc
dziœ prosz¹ przede wszystkim geologów, którzy potrafi¹
oceniæ, jak osuwisko bêdzie postêpowaæ. W poniedzia³ek w
Krakowie geolodzy mówili o osuwiskach, jednak raczej
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ogólnie. By powiedzieæ coœ konkretnego o terenach osuwi-
skowych trzeba najpierw przeprowadziæ badania. Minister
Henryk Jacek Jezierski powiedzia³, ¿e jedynie przy p³ytkich
osuwiskach mo¿na wykonywaæ jakieœ zabiegi, natomiast
wiedza geologiczna pozwala odpowiedzieæ przede wszyst-
kim na pytanie, czy warto tam budowaæ.

T³em dla krakowskiej konferencji, dramatycznie
wzmacniaj¹cym jej si³ê przekazu, by³y wydarzenia rozgry-
waj¹ce siê w tym samym czasie na Podbeskidziu. 7 wrzeœnia
Radio ZET relacjonuje: Mieszkañcy Milówki na Œl¹sku s¹
przera¿eni. Ich domy mog¹ siê w ka¿dej chwili zawaliæ
przez osuwiska. ¯ywio³ zrobi³ ju¿ swoje. Jedenaœcie domów
jest odciêtych od œwiata po tym, jak drogê dojazdow¹ zasy-
pa³a ziemia. Mówi siê jednak, ¿e osuwiska przez wiele lat
bêd¹ niszczyæ domy w naszym kraju.

Polska Dziennik Zachodni publikuje 9 wrzeœnia wywiad
z Józefem Chowañcem, dyrektorem Oddzia³u Karpackiego
PIG-PIB. W materiale czytamy: Na terenie Karpat, w sk³ad
których wchodz¹ m.in. Beskid Œl¹ski i ¯ywiecki, jest ponad
50 tysiêcy osuwisk, z czego w 2010 r. do chwili obecnej uak-
tywni³o siê oko³o 3 tysiêcy. Szacuje siê, ¿e od 95 do 98 pro-
cent ogólnej liczby osuwisk w Polsce istnieje na terenie
Karpat. Pozosta³a czêœæ kraju jest nimi w mniejszym stop-
niu zagro¿ona – mówi geolog w rozmowie na temat osuwisk
jakie maj¹ miejsce miêdzy innymi w Milówce.

Osuwisko w Milówce, które przez kilka dni przyku-
wa³o uwagê mediów, powoli traci dynamikê. 10 wrzeœnia
Polska Dziennik Zachodni informuje w reporta¿u Jacka
Drosta: Ziemia ju¿ siê wolniej osuwa. Osuwisko w przy-
sió³ku Prusów nadal jest groŸne, ale zwolni³o. – W ci¹gu
doby obni¿a siê o kilka centymetrów – mówi Józef Bednarz,
wójt gminy Milówka. Na razie nie ma zagro¿enia dla pozo-
sta³ych budynków, znajduj¹cych siê w s¹siedztwie osuwi-
ska. Nie zanosi siê na kolejne ewakuacje.

Problem jednak pozostaje. Pisze o tym Jaros³aw Duda³a
w reporta¿u Najgorsza jest niepewnoœæ opublikowanym 19
wrzeœnia w Goœciu Niedzielnym: Tysi¹ce ton gliny, kamieni
i po³amanych drzew ruszy³y w dó³ zbocza. – Niech ktoœ
wreszcie powie: mo¿na tu bêdzie mieszkaæ czy nie!? – wo³a
Jan Rusek, którego dom stoi na skraju osuwiska.

OdpowiedŸ, zapewne nie w pe³ni satysfakcjonuj¹c¹
przera¿onych ludzi, mo¿na znaleŸæ w tym samym numerze
Goœcia Niedzielnego, w wywiadzie z Dariuszem Grabow-
skim, koordynatorem projektu SOPO. Geolog t³umaczy
czym jest flisz, jak powstaje system SOPO i jaka jest rola
specjalistów w ocenie zagro¿eñ. Konkluzja nie jest opty-
mistyczna dla mieszkañców Milówki. Na pytanie dzienni-
karza – Czy mo¿na siê obroniæ przed osuwiskiem, które ju¿
ruszy³o? – Dariusz Grabowski odpowiada: Przy katastro-
falnych opadach nie ma ¿adnej mo¿liwoœci obrony. ¯adne
wzmocnienia, ¿adne odwodnienia na ogó³ nie pomog¹.
Mo¿na natomiast lepiej planowaæ zabudowê, a przez to
minimalizowaæ skutki kataklizmu, który prêdzej czy póŸniej
nas czeka.

Globalne ocieplenie?

Super Express opublikowa³ 14 wrzeœnia felieton Ach ta
pogoda… pióra Janusza Korwin-Mikkego. Znany polityk
pisze: W tych dniach furorê w sieci robi tekst z amerykañ-
skiego „Newsweeka”. Zacytujê kilka fragmentów: „S¹ z³o-
wieszcze oznaki, ¿e ziemska pogoda zaczê³a siê dramatycz-
nie zmieniaæ i ¿e te zmiany mog¹ doprowadziæ do drama-
tycznego spadku w produkcji ¿ywnoœci – z powa¿nymi
politycznymi konsekwencjami, które dotkn¹ ka¿dy naród
na ziemi. Spadek produkcji ¿ywnoœci mo¿e nast¹piæ
ca³kiem szybko (...)”. To by³ pocz¹tek. Potem Autor (Piotr
Gwynne) cytuje kupê „pracowników nauki" na Bardzo
Powa¿nych Stanowiskach z Bardzo Powa¿nymi Tytu³ami
Naukowymi – by zakoñczyæ: „Klimatolodzy pesymistycznie
oceniaj¹ szanse, by przywódcy polityczni podjêli jak¹œ
akcjê pozytywn¹, by skompensowaæ zmiany ziemskiego kli-
matu lub choæby os³abiæ ich skutki”. Brzmi to znajomo –
nieprawda¿? Tyle ¿e tekst jest z 1975 roku i ostrzega przed
nieuchronnie nadci¹gaj¹cym globalnym oziêbieniem.

Gdyby autor wiedzia³, ¿e dzisiaj Powa¿ni Klimatolo-
dzy i Geolodzy maj¹ podobne rozterki! Klimat bêdzie siê
ociepla³ czy rozpocznie siê nowy glacja³? Panie Januszu,
tego tak naprawdê nikt nie wie na pewno...
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