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W pierwszych dniach paŸdziernika
wydawaæ siê mog³o, ¿e informacje zwi¹-
zane z geologi¹ bêd¹ siê w mediach poja-
wiaæ w normalnych iloœciach (czyli rzad-
ko), albowiem w poprzednich miesi¹cach
wyczerpany zosta³ z nawi¹zk¹ limit uwagi,
jaki œrodki masowego przekazu poœwiê-
caj¹ zwykle naukom o Ziemi. Przypo-
mnijmy, ¿e dziennikarze pisali w tym

roku wielokrotnie o gazie ³upkowym, sk³adowaniu CO2,
osuwiskach, powodziach, wybuchu islandzkiego wulkanu,
katastrofie w Zatoce Meksykañskiej, polskich tetrapodach,
wiecznej zmarzlinie pod Suwa³kami i operacji wydobycia
chilijskich górników, ¿eby wymieniæ g³ówne w¹tki. Jednak
nieprzewidywalne wydarzenia spowodowa³y, ¿e geologia
równie¿ w paŸdzierniku pojawia³a siê nadzwyczaj czêsto
na ³amach prasy. Niestety, g³ównie w kontekœcie katastro-
falnego wycieku z wêgierskiego osadnika i obaw o bezpie-
czeñstwo podobnych instalacji w Polsce. By³y jednak i
akcenty pozytywne: nasi uczeni odkryli najstarsze œlady
pracz³owieka po pó³nocnej stronie Karpat oraz najstarsze
tropy dinozaurów w Górach Œwiêtokrzyskich, a tak¿e geo-
chemiczne œlady impaktu, który ponoæ zakoñczy³ pano-
wanie tych zwierz¹t przed 65 mln lat. Oczywiœcie, nie
zabrak³o tradycyjnych w¹tków dotycz¹cych gazu ³upko-
wego, osuwisk i zmian klimatu. Odnotowaæ nale¿y, ¿e czê-
sto pojawia³a siê tematyka wêglowa, nie tylko w prasie
regionalnej, ale równie¿ – co jest ewenementem – w dzien-
nikach ogólnopolskich.

Wêgierska katastrofa

W poniedzia³ek, 4 paŸdziernika o 12.30 pêk³o obwa-
³owanie zbiornika z odpadami p³ynnymi nale¿¹cego do
huty aluminium w Ajce. Przypomnijmy, ¿e czerwony szlam,
który wyla³ siê z osadnika, powstaje podczas przeróbki
boksytów na tlenek glinu metod¹ ³ugowania i kalcynacji.
Sk³ada siê z glinokrzemianów, zwi¹zków wapnia, tlenków
¿elaza i tytanu oraz ³ugu sodowego. Rutynowo sk³aduje siê
go w zbiornikach ziemnych, a po wyschniêciu miesza z
gruntem i zasypuje warstw¹ nieska¿onej ziemi.

Wiadomoœæ o katastrofie znalaz³a siê na czo³ówkach
dzienników. PAP donosi³ 5 paŸdziernika: Trwa akcja ratun-
kowa w zachodnich Wêgrzech po przerwaniu wa³ów zbior-
nika czerwonego szlamu – toksycznego odpadu powsta³ego
podczas produkcji aluminium. Zginê³y co najmniej dwie
osoby, 70 jest rannych, w tym 10 powa¿nie, a dwie uznano
za zaginione. Wœród rannych s¹ równie¿ stra¿acy i sanita-
riusze, którzy udzielali pomocy poparzonym ludziom. Trwa
ewakuacja ponad 1000 osób z oœmiu miejscowoœci zala-
nych czerwonym szlamem. Œmig³owce zabieraj¹ ludzi z

dachów domów. Zablokowano lokalne po³¹czenia kolejo-
we i drogowe.

W kolejnych dniach rozmiar klêski powiêksza³ siê.
Zginê³o w sumie 8 osób. Poparzeniom, niekiedy ciê¿kim,
uleg³o 120 osób. Ocenia siê, ¿e wyciek³o ok. 1 mln m3

odpadów. Ska¿eniu uleg³o 40 km2 terenu. Koszty rekulty-
wacji oceniono wstêpnie na 10 mld forintów (160 mln
z³otych). Dzisiaj wiadomo, ¿e bêd¹ kilka razy wiêksze.

11 paŸdziernika Newsweek przekaza³ relacjê wêgier-
skiego dziennikarza zamieszczon¹ w tekœcie Czerwone
tsunami: Zagl¹da³em do kolejnych domostw. Wszêdzie to
samo: powywracane sprzêty na podwórkach, w domach
meble i wyposa¿enie p³ywaj¹ce w paskudnej mazi o konsy-
stencji œmietany. Zniszczone samochody wyrzucone przez
falê szlamu w krzaki albo na œrodek pola. Ci, którzy nie
zd¹¿yli uciec, wchodzili na strychy albo chocia¿by na wy¿-
sze meble. Wszêdzie widaæ by³o martwe zwierzêta.

Temat nie schodzi³ z ³amów prasy przez kolejne dni,
tym bardziej, ¿e toksyczna fala przedosta³a siê do Dunaju,
a obwa³owanie zbiornika nie gwarantowa³o szczelnoœci.
Dziennikarze zaczêli siê zastanawiaæ nad bezpieczeñ-
stwem podobnych zbiorników w Polsce. W artykule Ekolo-
giczne bomby pióra Marcina Marczaka, opublikowanym w
tym samym numerze Newsweeka, mo¿na znaleŸæ listê pol-
skich zagro¿eñ. S¹ na niej: ¯elazny Most, Tarnowskie
Góry, Jaworzno, Katowice, Czechowice-Dziedzice, Gorlice,
Œwiecie nad Wis³¹, Police, Stalowa Wola. Geolodzy œrodo-
wiskowi oburz¹ siê zapewne, ¿e lista jest niekompletna i
b³êdna, ale proszê pamiêtaæ, ¿e celem tego przegl¹du prasy
jest m.in. zobrazowanie stanu wiedzy dziennikarzy gene-
ruj¹cych przekaz do spo³eczeñstwa.

Obok tekstów pe³nych obaw pojawi³y siê publikacje
³agodz¹ce zagro¿enie. Polska Dziennik Zachodni opubli-
kowa³ 11 paŸdziernika tekst Aldony Minorczyk-Cichy i
Beaty Sypu³y zatytu³owany U nas „bomb” nie brakuje, na
szczêœcie s¹ dobrze pilnowane. Mo¿na w nim przeczytaæ,
¿e ze 149 polskich zak³adów mog¹cych w razie katastrofy
stanowiæ zagro¿enie dla œrodowiska a¿ 106 znajduje siê w
woj. œl¹skim. Polska zajmuje siódme miejsce wœród krajów
unijnych o najwy¿szym zagro¿eniu awari¹ przemys³ow¹.
Na pierwszym s¹ Niemcy (815 zak³adów), za nimi Francja
(626), W³ochy (474), Wielka Brytania (364), Hiszpania
(216) i Holandia (176).

O najwiêkszym w Europie zbiorniku p³ynnych odpa-
dów przemys³owych tak pisa³ 14 paŸdziernika dziennik
Polska Gazeta Wroc³awska w artykule Paw³a Kusia Zagro-
¿enie czai siê wszêdzie: Tragedia w wêgierskiej hucie alu-
minium spowodowa³a miêdzynarodow¹ dyskusjê na temat
bezpieczeñstwa zak³adów chemicznych. A jak to wygl¹da
na Dolnym Œl¹sku? Najwiêcej obaw budzi sytuacja w ¯elaz-
nym Moœcie. Gdyby nast¹pi³ wyciek lub przemieszczenie siê
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substancji, mog³oby dojœæ do katastrofy ekologicznej. Na
szczêœcie w³adze KGHM i miejscowi samorz¹dowcy wol¹
dmuchaæ na zimne i maj¹ ju¿ awaryjne plany ewakuacji
oraz prowadz¹ obserwacjê wa³ów.

Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e nie jest to urzêdowy opty-
mizm. Sk¹din¹d wiadomo, ¿e niektóre krajowe zak³ady
chcia³y podwy¿szyæ obwa³owania i zwiêkszyæ tanim kosz-
tem pojemnoœæ zbiorników, co na szczêœcie zablokowali
geolodzy in¿ynierscy.

Królewskie problemy

Zadziwiaj¹co du¿o w paŸdzierniku pisano o wêglu i
energetyce. Chronologicznie pierwsza by³a informacja o
zmianie orientacji koncernu Vattenfall. 1 paŸdziernika Pol-
ska Dziennik Zachodni opublikowa³ komentarz Kajetana
Berezowskiego pt. Wiatraki lepsze ni¿... wêgiel. Autor pisze:
Szwedzki gigant energetyczny nieoczekiwanie zmieni³ stra-
tegiê swej dzia³alnoœci i zamierza zbyæ swoje aktywa w Pol-
sce. Plany by³y ambitne. Zbudowanie co najmniej dwóch
elektrowni opalanych wêglem, instalacje CCS oraz inwe-
stowanie w energetykê j¹drow¹. Dziœ w Sztokholmie nikt o
wêglu nie chce nawet s³yszeæ. Oficjalnie mówi siê, ¿e Vat-
tenfall ma problem z nadwy¿k¹ emisji CO2 i musi siê z nim
szybko uporaæ.

Mimo wielu przegranych procesów dzia³acze ekolo-
giczni nie odpuszczaj¹ Tomis³awicom. Gazeta Pomorska
1 paŸdziernika donosi: Spó³ka Rafako uzyska³a od skarbu
pañstwa prawo do wy³¹cznych negocjacji zakupu udzia³ów
Kopalni Wêgla Brunatnego „Konin” SA – informuje Green-
peace Polska. – Jeœli przebiegn¹ one pomyœlnie, raciborska
firma mo¿e staæ siê w³aœcicielem a¿ 85 proc. udzia³ów tego
przedsiêbiorstwa. Wzywamy Rafako, by z³o¿y³o deklaracjê
odst¹pienia od szkodliwej budowy odkrywki „Tomis³awice”.

Minister œrodowiska prof. Andrzej Kraszewski udzieli³
wywiadu dziennikarzowi Nowego Przemys³u Jerzemu
Dudale. Obszerny tekst pod tytu³em Minister Kraszewski:
Energetycy weŸcie siê do roboty ukaza³ siê 4 paŸdziernika
na portalu Wirtualna Polska. Minister stwierdza m.in.:
Wszelkiego rodzaju technologie dotycz¹ce czystego wêgla
powinny siê staæ nasz¹ specjalnoœci¹. Je¿eli tu skoncentru-
jemy œrodki, to mo¿emy wyrosn¹æ na licz¹cego siê ekspor-
tera tych technologii. Apelujê wiêc, bez ma³a b³agam
energetyków: weŸmy siê ju¿ teraz do roboty! Je¿eli bowiem
zabierzemy siê do niej za piêæ lat, to mo¿e ju¿ byæ za póŸno.
I taniej bêdzie nam kupowaæ pr¹d zza granicy.

Dziennik Zachodni nie po raz pierwszy stara siê poka-
zaæ górnictwo wêglowe w korzystniejszym œwietle. 8 paŸ-
dziernika mo¿na by³o przeczytaæ w tym czasopiœmie artyku³
Kajetana Berezowskiego pt. Ekologiczne fedrowanie. Autor
pisze: Górnictwo nie pozostaje bezczynne wobec wyzwañ,
które stawia mu œrodowisko naturalne. W ostatnim okresie
Kompania Wêglowa zaanga¿owa³a siê w szereg dzia³añ
zmierzaj¹cych do zminimalizowania uci¹¿liwoœci powodo-
wanych przez zak³ady górnicze. Na uwagê zas³uguje zw³asz-
cza prowadzenie profilaktyki górniczej i budowlanej,
ograniczaj¹cej wystêpowanie szkód górniczych, a tak¿e
program przeciwdzia³ania zanieczyszczaniu rzek.

Temat rozwija 18 paŸdziernika Dziennik Polski w felie-
tonie ekologicznym Grzegorza Tabasza. Autor pisze: Przy
ca³ym zgie³ku, jaki otacza poszukiwanie gazu ³upkowego,
arcywa¿na informacja o rozpoczêciu projektu podziemne-
go gazyfikowania wêgla przesz³a prawie niezauwa¿ona.

A szkoda. Sam pomys³ przerabiania czarnej kopaliny na
gaz liczy ze dwa wieki, ale po odkryciu tanich z³ó¿ gazu i
ropy poszed³ w odstawkê. Idea jest prosta: zamiast wydo-
bywaæ wêgiel na powierzchniê, mo¿na w g³êbinach ziemi
bezpiecznie zamieniæ go na ³atwiejszy w transporcie gaz.
Ca³y eksperyment bêdzie pilotowaæ nasza krakowska
uczelnia. Odpada kopalnia, kosztowna i niszcz¹ca œrodo-
wisko inwestycja.

Pocz¹tek i koniec dinozaurów

5 paŸdziernika Polska Dziennik Zachodni opublikowa³
wywiad z prof. Grzegorzem Rackim z Wydzia³u Nauk o
Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego. Uczony opowiada: Dwa
lata temu w Lechówce ko³o Che³ma pobraliœmy próbkê ska³
z warstwy geologicznej piêæ metrów poni¿ej powierzchni
terenu. Wys³aliœmy j¹ do laboratorium w Wiedniu i teraz
okaza³o siê, ¿e znaleŸliœmy pierwszy w historii polskiej geo-
logii œlad œwiadcz¹cy o kosmicznej katastrofie – kolizji
Ziemi z planetoid¹ o œrednicy nawet 10 km.

O identyfikacji pierwszej w Polsce anomalii irydowej
donios³y liczne gazety, portal Nauka w Polsce oraz tabloid
Fakt, który 5 paŸdziernika tak pisa³ o tym wydarzeniu: O to,
czy dinozaury wymar³y z powodu wielkiej kosmicznej kata-
strofy, do dziœ spieraj¹ siê naukowcy na œwiecie. Profesor
ze Œl¹ska odkry³ kolejny dowód potwierdzaj¹cy tê tezê.

Z kolei o pocz¹tkach ery dinozaurów donios³a 7 paŸ-
dziernika Gazeta Wyborcza. Tomasz Ulanowski w artykule
Kotozaur spod Kielc tak o tym pisa³: Œlady dinozaurów,
które odkryto w Górach Œwiêtokrzyskich, pochodz¹ sprzed
250 mln lat i s¹ starsze o 9 mln lat od najstarszych znanych
pozosta³oœci tych zwierz¹t. W odkryciu bra³ udzia³ m³ody
polski paleobiolog Grzegorz NiedŸwiedzki, który na pocz¹tku
roku ws³awi³ siê odnalezieniem w tych samych górach œla-
dów pierwszych czworono¿nych zwierz¹t l¹dowych.

Po¿yteczn¹ inicjatywê kieleckich samorz¹dowców
omawia 15 paŸdziernika Monika Rosmanowska w Gazecie
Wyborczej. W artykule pt. Godne warunki dla tetrapoda
autorka pisze: Sale ekspozycyjne, plac zabaw i sieæ œcie¿ek
dydaktycznych – tak wygl¹daæ bêdzie kielecki rezerwat
Wietrznia. Wczoraj podpisano umowê na budowê Centrum
Geoedukacji. Szerzej o inwestycji pisze portal Nauka w Pol-
sce: Jak powiedzia³a dyrektor Geoparku Kielce, El¿bieta
Czajkowska, ca³y projekt bêdzie kosztowaæ ponad 32 mln z³
i zostanie dofinansowany w 85 proc. z unijnego programu
Innowacyjna Gospodarka. Centrum Geoedukacji jest najdro¿-
sz¹ czêœci¹ przedsiêwziêcia – jego koszt to ponad 19 mln z³.

To bardzo dobrze, ¿e coraz wiêcej organizacji interesu-
je siê promocj¹ geologicznych walorów Kielecczyzny.
Obok Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwo-
wego Instytutu Badawczego, który w Oddziale Œwiêto-
krzyskim planuje budowê laboratorium i sta³ej ekspozycji
pokazuj¹cej oryginalne tropy tetrapodów, równie¿ Geo-
park Kielce chcia³by siê pochwaliæ. Miejmy nadziejê, ¿e
dzia³ania obu instytucji zostan¹ rozs¹dnie skoordynowane.

O kolejnym odkryciu pisa³ 23 paŸdziernika portal
Nauka w Polsce: Najstarsze œlady obecnoœci cz³owieka na
terenie Polski odkry³ zespó³ badawczy pod kierownictwem
archeologa dr. Eugeniusza Foltyna i paleogeografa dr. Jana
Macieja Wagi. S¹ to pó³produkty i narzêdzia wykonane
rêk¹ pracz³owieka – Homo erectusa. Materia³y zosta³y
znalezione w osadach buduj¹cych sto¿ek nap³ywowy u
wylotu Bramy Morawskiej w okolicach Koñczyc. Ustalenie
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wieku znalezisk na oko³o 800 tys. lat by³o mo¿liwe dziêki
badaniom zespo³u geologów z Wydzia³u Nauk o Ziemi Uni-
wersytetu Œl¹skiego oraz Pañstwowego Instytutu Geolo-
gicznego pod kierunkiem prof. Antoniego Wójcika.

Równie¿ w Gazecie Wyborczej z 23 paŸdziernika
mogliœmy przeczytaæ o tym, ¿e Homo erectus pochodzi³ ze
Œl¹ska. Nie jest to mo¿e ca³kiem zgodne z prawd¹, ale za to
jak ³adnie brzmi!

Wojna o rzadkie metale

Chiny s¹ monopolist¹ w dziedzinie produkcji lanta-
nowców. Dziêki stosowaniu cen dumpingowych praktycz-
nie wyrugowa³y konkurencjê i obecnie kontroluj¹ 97%
rynku.

Jednak rz¹d chiñski postanowi³ zmniejszyæ eksport
tych kluczowych dla niektórych ga³êzi przemys³u metali.
Jak donios³a prasa, w tym roku bêdzie mo¿na z Chin
wywieŸæ tylko 24,3 tys. ton metali ziem rzadkich, czyli o
40% mniej ni¿ w zesz³ym roku. Chiñski rz¹dowy dziennik
China Daily zapowiedzia³, ¿e w przysz³ym roku eksport
zostanie ograniczony o dalsze 30%. Uzasadnieniem jest
troska o œrodowisko, jednak ma³o kto wierzy w szlachetne
intencje Pekinu, albowiem ograniczenia dotykaj¹ tylko
niektóre pañstwa. W artykule Wojny surowcowe opubliko-
wanym w Newsweeku 12 paŸdziernika tak o tym pisze Piotr
Wo³ejko: Do œwiatowej polityki na najwy¿szym szczeblu
wkracza nowa broñ – rozgrywka surowcami, czyli punktowe
uderzenie w gospodarkê przeciwnika. Pierwsza ofiar¹ chiñ-
skiego embarga pad³a Japonia, która po starciu na spor-
nych wodach Morza Wschodniochiñskiego ju¿ od miesi¹ca
praktycznie nie dostaje z Chin metali ziem rzadkich.

23 paŸdziernika Gazeta Wyborcza pisze o kolejnych
sankcjach Pekinu. W artykule Andrzeja Kublika czytamy:
Chiny przykrêcaj¹ œrubê w rzadkich metalach. Œwiat pani-
kuje, bo Pekin coraz bardziej ogranicza eksport metali
ziem rzadkich, bez których nie da siê produkowaæ nowocze-
snego sprzêtu elektronicznego, elektrowni wiatrowych i aut
hybrydowych. – Embargo siê rozszerza – og³osi³ dwa dni
temu dziennik The New York Times, informuj¹c o ograni-
czeniu dostaw do USA metali ziem rzadkich z Chin.

Specjaliœci zwracaj¹ uwagê, ¿e decyzja chiñskich poli-
tyków mo¿e przynieœæ skutek odwrotny ni¿ planowano.
Te metale przecie¿ wcale nie s¹ tak rzadkie, jak sugeruje
ich tradycyjna nazwa. Wystêpuj¹ w wielu rudach, proble-
mem jest technologia ich separacji. Uruchomienie nowych
zak³adów przeróbki wymaga nak³adów finansowych, ale
po rozpoczêciu produkcji nikt nie bêdzie chcia³ siê ponow-
nie wi¹zaæ z kapryœnym partnerem i Chiñczycy mog¹
zostaæ na lodzie.

¯yjmy lepiej

Mniej emisji dwutlenku wêgla – wiêcej w bud¿ecie na
ochronê zdrowia og³osi³a 1 paŸdziernika na swoim portalu
internetowym radiowa Jedynka (PR 1). W tekœcie czytamy:
Jeœli Unia Europejska ograniczy emisjê dwutlenku wêgla o
30 procent, to mo¿e zaoszczêdziæ na wydatkach zwi¹zanych
ze zdrowiem nawet 30 miliardów euro rocznie – g³osi naj-
nowszy raport organizacji pozarz¹dowych. Dziennikarka
Alicja Dusza docieka: Jakie korzyœci bêdziemy mieli, je¿eli
zmniejszymy redukcjê CO2? Wyjaœnienia udziela specjali-
sta z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego: Je¿eli
mamy czystsze powietrze, ¿yje nam siê lepiej, oddycha nam
siê ³atwiej. Je¿eli by podwy¿szono progi unijnych redukcji
CO2 z uzgodnionych obecnie 20 na 30%, to zdaniem eks-
pertów bêdzie oznacza³o mniejsze wydatki w bud¿ecie
pañstwa.

Trudno polemizowaæ z wyliczeniem organizacji poza-
rz¹dowych – byæ mo¿e da siê powi¹zaæ spodziewane efek-
ty klimatyczne ograniczenia emisji CO2 z zapadalnoœci¹ na
ró¿ne schorzenia, ale chcielibyœmy zwróciæ uwagê na tok
rozumowania, który da siê przeœledziæ w omawianym tekœ-
cie. Otó¿ coraz czêœciej dwutlenek wêgla traktuje siê jako
szkodliw¹ domieszkê w powietrzu atmosferycznym,
zupe³nie jak tlenki siarki czy py³y przemys³owe. No bo
przecie¿ bez dwutlenku oddychaæ bêdzie nam ³atwiej. Podob-
ne rozumowanie prezentuj¹ dzia³acze ekologiczni zwal-
czaj¹cy sekwestracjê podziemn¹ dwutlenku wêgla. Szkoda,
¿e w nauczaniu pocz¹tkowym biologia wystêpuje dzisiaj w
œladowych iloœciach. Mo¿e gdyby poœwiêcono jej wiêcej
miejsca, to dziennikarze i dzia³acze mieliby szansê na zdo-
bycie podstawowej wiedzy. Zaskakuj¹cej zapewne.
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