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CO W PRASIE PISZCZY
Przegl¹d informacji medialnych dotycz¹cych geologii – grudzieñ 2010
Miros³aw Rutkowski1
W ostatnim miesi¹cu roku w mediach
tradycyjnie pojawiaj¹ siê ró¿nego rodzaju podsumowania i rankingi. Dziennikarze zastanawiaj¹ siê, które wydarzenia
polityczne, spo³eczne i gospodarcze by³y
najwa¿niejsze dla kraju i œwiata. Zwykle
tematy dotycz¹ce nauk o Ziemi nie zajmuj¹ w takich podsumowaniach wysokich
pozycji. Miniony rok by³ jednak niezwyk³y pod ka¿dym wzglêdem – kilka
razy uwaga ca³ego œwiata ogniskowa³a siê na wydarzeniach bezpoœrednio zwi¹zanych z geologi¹. Doœæ przypomnieæ trzêsienie ziemi na Haiti, wybuch Eyjafjallajökull,
katastrofê Deepwater Horizon czy niesamowit¹ historiê
ocalenia chilijskich górników. Geolodzy mieli swoje piêæ
minut w globalnych mediach, i to niejeden raz. Równie¿ w
kraju geologia w przedziwny sposób wplata³a siê w tragiczne wydarzenia, w jakie obfitowa³ ten rok, jak rzadko
który w powojennej historii Polski. Powodzie, osuwiska,
py³y wulkaniczne i katastrofy œrodowiskowe z przera¿aj¹c¹ czêstotliwoœci¹ okupowa³y ³amy prasy i ekrany telewizyjne. Z pewnoœci¹ nie na takiej promocji geologii nam
zale¿a³o, ale wyboru wielkiego nie by³o. Dla równowagi
nale¿y dodaæ, ¿e nie tylko z katastrofami kojarzy³a siê
nasza dziedzina wiedzy w 2010. Wed³ug zgodnej opinii
dzia³ów gospodarczych wielu czasopism by³ to rok gazu
³upkowego. Temat pojawia³ siê regularnie w prasie i
mediach elektronicznych, kilkadziesi¹t razy na miesi¹c.
Pewnie tak ju¿ bêdzie przez nastêpnych kilka lat, a¿ do
szczêœliwego – miejmy nadziejê – fina³u, kiedy eksploatacja niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów spowszednieje na tyle, ¿e opiniê publiczn¹ bêdzie fascynowaæ
równie mocno, jak wydobycie rud cynku czy produkcja
surówki.
W rankingach najwa¿niejszych wydarzeñ naukowych
królowa³y z kolei polskie tetrapody. Dla przyk³adu przytoczyæ mo¿na zestawienie 10 najwa¿niejszych odkryæ opublikowane w Rzeczypospolitej 29 grudnia.
Oczywiœcie, nie samymi rankingami ¿y³y media w
grudniu 2010 r. Sporo pisano o surowcach energetycznych
– nie tylko o gazie konwencjonalnym i ³upkowym, ale równie¿ o wêglu kamiennym i brunatnym (byæ mo¿e z powodu
Barbórki) oraz o ropie naftowej. Z tematów pokrewnych
wymieniæ nale¿y planowany rozwój polskiej energetyki
j¹drowej, boom na aquaparki zasilane wodami termalnymi oraz ca³y pakiet problemów klimatyczno-emisyjnych,
z rezultatami konferencji w Cancún i decyzjami Unii Europejskiej na czele. Uwagê mediów przyci¹ga³a te¿ sytuacja
powodziowa – zimowa tym razem – oraz nowa internetowa
gra edukacyjna Gdy kamienie by³y ¿ywe uruchomiona uroczyœcie 20 grudnia przez g³ównego geologa kraju i dyrektora PIG-PIB w Muzeum Geologicznym w Warszawie.

Nasz drogi gaz ³upkowy
Dwa wydarzenia wzmocni³y w grudniu strumieñ artyku³ów prasowych poœwiêconych gazowi ³upkowemu: wizyta prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa
i pomyœlne wyniki testowego wiercenia Lane Energy w
£ebieniu. Pierwsze z tych wydarzeñ, które mia³o miejsce
6 grudnia, wydaje siê nie mieæ wyraŸnego zwi¹zku z niekonwencjonalnymi z³o¿ami wêglowodorów, ale media
uwa¿aj¹ inaczej. Przy okazji wizyty g³owy pañstwa, w którym dzia³a Gazprom, dziennikarze opublikowali mnóstwo
analiz i komentarzy. Micha³ Zieliñski w tekœcie opublikowanym 2 grudnia na portalu RMF24 zastanawia³ siê nad
cen¹ gazu ³upkowego. Autor pisze: Wed³ug szefa rosyjskiego Funduszu Narodowego Bezpieczeñstwa Energetycznego mo¿liwoœæ wydobycia na du¿¹ skalê gazu ³upkowego w Europie to mrzonka. Podczas konferencji World
Shale Gas 2010 w Warszawie Konstantin Simonow przekonywa³, ¿e gaz wydobywany w Polsce bêdzie trzy razy dro¿szy ni¿ w USA. Inni eksperci wskazuj¹, ¿e przyjête przez
Simonowa za³o¿enia budz¹ w¹tpliwoœci. Wed³ug wyliczeñ
dwóch koncernów obecnych w Polsce, koszty produkcji
mog¹ byæ zbli¿one do kosztów produkcji w USA. Wed³ug
mniej optymistycznych ocen ekspertów z koncernu RWE i
Wood Mckenzie, a tak¿e Oxford Institute for Energy Studies, koszty w Polsce mog¹ byæ wy¿sze o 25% do 100%.
Wœród szeregu analiz gospodarczych, które ukaza³y siê
w okolicy 6 grudnia, na uwagê zas³uguje obszerny artyku³
Nino D¿ikiji pt. Zbli¿a siê koniec potêgi Gazpromu, opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej 10 grudnia. Autorka uwa¿a, ¿e gazowe wojny wywo³ywane przez Gazprom
oraz energetyczny szanta¿ przestaj¹ zagra¿aæ Europie. Koncern – do niedawna ulubione narzêdzie Moskwy do wzmacniania politycznych nacisków – nie potrafi³ dostosowaæ siê
do nowej sytuacji wywo³anej przez kryzys, który ca³kowicie
wywróci³ strategiê jego rozwoju. Gazprom jest wypychany
z europejskiego rynku, Chiny ignoruj¹ go, nawet w Rosji
traci uprzywilejowan¹ pozycjê i ³aski Kremla. Staraj¹c siê
za wszelk¹ cenê utrzymaæ dotychczasowe wp³ywy, koncern
zarz¹dzany przez Aleksieja Millera godzi siê na ¿¹dania
kontrahentów i ³agodzi drakoñskie warunki d³ugoterminowych umów.
Drugim wydarzeniem, które podsyci³o zainteresowanie,
mediów by³o pojawienie siê p³omienia nad wie¿¹ wiertnicz¹ w £ebieniu. 20 grudnia Micha³ Zieliñski z dum¹
donosi³ o tym w RMF24: Pierwsi pokazujemy Wam dziœ,
jak wygl¹da p³omieñ nadziei dla koncernów poszukuj¹cych gazu ³upkowego w Polsce. To mo¿e byæ historyczne wydarzenie dla naszego kraju. Mo¿e, ale nie musi.
Jeszcze nie wiemy, czy pochodnia na Pomorzu zwiastuje
prze³om na rynku surowców w Europie, czy te¿ oka¿e siê
tylko efektownym, ale nieznacz¹cym rozb³yskiem. Fakt
potwierdzi³ 21 grudnia Dziennik Gazeta Prawna, pisz¹c

1
Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa; miroslaw.
rutkowski@pgi.gov.pl.

116

Przegl¹d Geologiczny, vol. 59, nr 2, 2011

nieco na wyrost – W woj. pomorskim gaz ³upkowy ju¿
p³ynie! W tekœcie czytamy: Firmie Lane Energy uda³o siê
przeprowadziæ testowy wyp³yw gazu ³upkowego. Operacjê
potwierdzi³ dyrektor Lane Energy Kamlesh Parmer w rozmowie z RMF FM. Zdaniem ekspertów gaz pochodzi³ z
docelowego Ÿród³a.
Entuzjazm mediów podsyca³y informacje umiejêtnie
dawkowane przez dzia³y PR wielkich koncernów. Portal
Gazeta.pl informowa³ 14 grudnia: Najwiêkszy w³oski koncern paliwowy ENI od przysz³ego roku zacznie w Polsce
poszukiwaæ z³ó¿ gazu ³upkowego. Pierwsze wiercenia W³osi
zaplanowali na przysz³y rok i s¹ zobowi¹zani wykonaæ w
sumie szeœæ odwiertów.
Polska Dziennik Ba³tycki donosi³ 15 grudnia w artykule
Kingi Trubickiej-Czapki pt. Wierc¹ w ³upkach tak¿e pod
Ustk¹. Z tekstu wynika, ¿e chodzi o spó³kê Saponis Investments, która wkrótce zacznie wierciæ pomiêdzy Charnowem a Bydlinem, niedaleko Ustki.
Agnieszka £akoma informuje 16 grudnia w Rzeczypospolitej: ExxonMobil wierci w Polsce. Jak powiedzia³
dziennikarce Adam Kopyœæ, przedstawiciel ExxonMobil
Polska, rozpoczêto wiercenie pierwszego otworu poszukiwawczego na koncesji Che³m w gminie Krasnystaw.
Nie umknê³y uwadze dziennikarzy zamierzenia gdyñskiej spó³ki Petrolinvest. Jacek Klein informuje o nich w
artykule Ryszard Krauze inwestuje w ³upki, opublikowanym 21 grudnia przez Polskê Dziennik Ba³tycki. Z tekstu
dowiadujemy siê, ¿e spó³ka kontrolowana przez znanego
pomorskiego biznesmana zakupi³a 60 procent udzia³ów w
firmie Silurian sp. z o.o., która bêdzie oferowaæ na polskim
rynku us³ugi zwi¹zane z poszukiwaniem i wydobyciem
gazu ³upkowego.
G³oœnym echem w mediach odbi³a siê informacja PAP
z 21 grudnia o planach Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego. Jak powiedzia³
dziennikarce agencji dyrektor instytutu Jerzy Nawrocki,
pierwsze wiarygodne szacunki zasobów gazu ³upkowego
w pó³nocnej Polsce powstan¹ w po³owie kwietnia 2011 r.
Pod koniec 2011 dostêpne bêd¹ dane dla ca³ej Polski. Obliczenia zostan¹ wykonane przez specjalistów z instytutu
dziêki wspó³pracy z amerykañsk¹ s³u¿b¹ geologiczn¹
USGS.
A jednak sukces
Konferencja klimatyczna COP16 w meksykañskim
Cancún zakoñczy³a siê 10 grudnia. Spotkaniu na najwy¿szym szczeblu nie wró¿ono pocz¹tkowo powodzenia, ale
wydaje siê, ¿e wyniki by³y lepsze od oczekiwañ. 11 grudnia
tak o tym pisa³a Gazeta Wyborcza: Po klêsce ubieg³orocznego szczytu w Kopenhadze nikt siê nie spodziewa³, ¿e delegacjom ze 193 krajów œwiata uda siê ustaliæ w Cancún
jakikolwiek konkret. Ale wczoraj, po zakoñczeniu dwutygodniowej konferencji klimatycznej, mówiono o sukcesie,
mo¿e niewielkim, ale wymiernym. Rzeczpospolita nie
podziela tego optymizmu. 13 grudnia mo¿na by³o w niej
przeczytaæ, ¿e ustalenia trudno nazwaæ znacz¹cym sukcesem. Za g³ówne osi¹gniêcia obrad w Meksyku UE uzna³a
zapisanie po raz pierwszy, ¿e ocieplenie klimatu ma byæ
ograniczone do 2 stopni Celsjusza w porównaniu z epok¹
przedindustrialn¹. Sukces czy pora¿ka? Dziennik Gazeta
Prawna ocenia wyniki trzeŸwo, z finansowego punktu
widzenia. 13 grudnia czasopismo publikuje tekst Jêdrzeja
Bieleckiego pt. Kto zap³aci za walkê z globalnym ociepleniem? Czytany w nim, ¿e najbardziej rozwiniête kraje

œwiata bêd¹ finansowaæ walkê z globalnym ociepleniem –
to g³ówne postanowienie zakoñczonej w sobotê w meksykañskim kurorcie Cancún ONZ-owskiej konferencji w sprawie
powstrzymania zmian klimatycznych. Ale w ostatecznym
rozrachunku i tak najlepiej na tym wyjd¹ te zachodnie
koncerny, które dziœ s¹ liderami w dziedzinie zielonych
technologii.
Dla Polski wymiernym efektem szczytu by³a sprzeda¿
4 mln jednostek emisji CO2. Rzeczniczka Ministerstwa
Œrodowiska informowa³a 10 grudnia na portalu Gazeta.pl,
¿e umowê z japoñsk¹ rz¹dow¹ agencj¹ NEDO podpisa³ w
Cancún polski delegat na konferencjê, wiceminister œrodowiska Janusz Zaleski.
Koñcówka konferencji poœwiêconej walce z globalnym
ociepleniem z naszego, lokalnego punktu widzenia przebiega³a w nieco surrealistycznych okolicznoœciach. 3 grudnia Rzeczpospolita informowa³a w tekœcie £ukasza Zalesiñskiego: Opady œniegu i mróz znów sparali¿owa³y kraj.
W ci¹gu dwóch dni siarczystych mrozów z wych³odzenia w
ca³ej Polsce zmar³o 18 osób. Z powodu opadów œniegu
poci¹gi i autobusy mia³y znaczne opóŸnienia, dziesi¹tki
ludzi stra¿acy wyci¹gali z aut uwiêzionych w zaspach.
Podobne doniesienia nap³ywa³y z ca³ej Europy oraz Ameryki Pó³nocnej. Jednak na portalu Onet.pl mo¿na by³o
przeczytaæ 6 grudnia, ¿e Œwiatowa Organizacja Meterologiczna (WMO) ostrzega – rok 2010 mo¿e byæ jednym z trzech
najcieplejszych od 1850 r. i najcieplejszym w ostatniej
dekadzie. Jak dot¹d 2010 r. jest trochê cieplejszy od 1998 i
2005 r., a lata 2001–2010 by³y najcieplejsze od czasu, kiedy
w po³owie XIX w. zaczêto gromadziæ dane meteorologiczne.
Zapomniany wróg
W ferworze walki o zmniejszenie emisji dwutlenku
wêgla uwadze opinii publicznej umyka stare, znane od lat
zagro¿enie – toksyczne gazy i py³y zawieszone w powietrzu. Wieloletni wp³yw tych zanieczyszczeñ na œrodowisko
doskonale widaæ na mapach geochemicznych PIG-PIB.
Jakoœæ powietrza w wielkich miastach dramatycznie
pogarsza siê zim¹, jednak problem jakoœ znikn¹³ z pierwszych stron wielkich gazet i przeniós³ siê do mediów lokalnych. Krakowski Dziennik Polski donosi 6 grudnia: Dziœ
jakoœæ krakowskiego powietrza bêdzie bardzo z³a, stê¿enie
py³u zawieszonego mo¿e chwilami osi¹gaæ nawet poziom
alarmowy. 10 grudnia ta sama gazeta kontynuuje temat:
Zim¹ zanieczyszczenie powietrza jest, niestety, du¿e – g³ównie za spraw¹ niekorzystnych warunków pogodowych i
emisji zwi¹zanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Ostatnio w Krakowie powietrze by³o tak mocno zapylone, ¿e przekroczone zosta³y poziomy alarmowe.
Gazeta Wyborcza Rzeszów publikuje 10 grudnia artyku³ Anny Gorczycy pt. Sami sobie zawiesiliœmy smog nad
Przemyœlem i Rzeszowem. Autorka pisze: S¹ dni, w czasie
których mieszkañcy Przemyœla powinni unikaæ spacerowania po ulicach. Zamiast czystego powietrza wdychaj¹ to,
co siê spala w piecach. W ostatnich dniach w podobnej
sytuacji byli tak¿e mieszkañcy Rzeszowa. Nad obydwoma
miastami zawis³ smog. W Przemyœlu problemy by³y we wtorek i œrodê, a w Rzeszowie w œrodê.
TVP Kraków informuje 10 grudnia: W Krakowie normy
zanieczyszczenia powietrza przekroczone s¹ 3,5-krotnie,
w Zakopanem 4-krotnie. Inspektorzy ochrony œrodowiska
mówi¹, ¿e od og³oszenia stanu alarmowego dzieli nas bardzo niewiele. Ale ju¿ teraz starsze osoby i dzieci mog¹ mieæ
problemy z oddychaniem.
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I znów Dziennik Polski, tym razem 20 grudnia: Smog
zas³oni³ Kraków. Jakoœæ krakowskiego powietrza jest obecnie bardzo z³a – stê¿enie py³u zawieszonego przekroczy³o
poziomy alarmowe. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska opublikowa³ komunikat o wyst¹pieniu niekorzystnych warunków zdrowotnych. Dymi¹ce kominy, a do tego
niekorzystna pogoda: mg³a brak wiatru, niskie ciœnienie –
to wszystko sprawi¹ ¿e zanieczyszczenia powietrza siê kumuluje i nad Krakowem wisi smog.
W ostatni dzieñ roku cytowany ju¿ wczeœniej Dziennik
Polski próbuje zdiagnozowaæ przyczynê. W artykule
Agnieszki Maj pt. Bezradni w walce ze smogiem czytamy:
Marsza³ek Ma³opolski nie mo¿e og³osiæ alarmu smogowego, bo nie pozwala mu na to ustawa... o ochronie œrodowiska. Do czasu, gdy prawny bubel nie zostanie zmieniony,
nie mo¿na wprowadziæ ani ograniczeñ w ruchu samochodowym, ani zakazaæ palenia w piecach, gdy zanieczyszczenie powietrza przekracza normy.
Jednak nie wszêdzie rozk³adaj¹ rêce. 31 grudnia Gazeta
Wyborcza Opole donosi, ¿e od pi¹tku ratusz rozpoczyna
akcjê konsultowania ze spo³eczeñstwem pomys³u kontroli
pieców w prywatnych domach. W czwartek radni przyjêli
Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Równie¿ pomyœlne
wieœci nap³ywaj¹ z przemys³u. Fakt informuje 21 grudnia,
¿e Kozienice sta³y siê najnowoczeœniejsz¹ elektrowni¹ w
Polsce dziêki uruchomionej w³aœnie instalacji do oczyszczania spalin. Uroczysty rozruch urz¹dzenia po³¹czony by³
z konferencj¹ i wycieczk¹ prasow¹ zorganizowan¹ przez
dyrekcjê elektrowni.
Z ca³¹ pewnoœci¹ nie s¹ to dzia³ania o wymiarze globalnym, tak lubianym przez wielkie organizacje ekologiczne,
ale mo¿e warto im poœwiêciæ nieco uwagi, zanim zaczniemy walczyæ na pe³n¹ skalê z dwutlenkiem wêgla. Latem
zaczn¹ siê kwaœne deszcze – te¿ zapomniany, a jak¿e realny problem...
Wokó³ wêgla
Jak zwykle przy okazji œwiêta górników i geologów,
w mediach ukaza³o siê sporo tekstów poœwiêconych problemom tych bran¿. Rzeczpospolita zamieœci³a 1 grudnia
artyku³ Karoliny Bacy pt. 500 mld z³ pod ziemi¹. Autorka
alarmuje, ¿e kurcz¹ siê zapasy polskiego czarnego z³ota.
Przywo³uje wypowiedŸ dr. Jerzego Kickiego z Akademii
Górniczo-Hutniczej, który ostrzega o zbyt niskiej wystarczalnoœci zasobów: W bilansie z³ó¿ Ministerstwa Œrodowiska mowa jest o 4 mld ton zasobów, które potencjalnie da siê
wydobyæ. Przy wydobyciu na poziomie ok. 70 mln ton rocznie wystarczy³oby to na 40–50 lat. Ale w Polsce wydobywa
siê g³ównie pok³ady o gruboœci wiêkszej ni¿ 1,5 m. To oznacza, i¿ wydobêdziemy go 1,2 mld ton, co starczy na ok. 20 lat.
W Rzeczpospolitej 3 grudnia mo¿na by³o znaleŸæ kolejny
tekst cytowanej wy¿ej autorki pt. Wêgiel brunatny wci¹¿
najtañszym paliwem. Czytamy w nim, ¿e ciep³o do ogrzewania domów, mieszkañ i zak³adów pracy najtaniej produkuje siê z wêgla brunatnego – wynika z danych URE za
2009 r. Ale s¹siedzi brunatnych z³ó¿ nie chc¹ ich eksploatacji. Tak jest m.in. w okolicach Legnicy i Lubina, gdzie
znajduje siê najwiêksze z³o¿e wêgla brunatnego.
Polska Gazeta Wroc³awska zamieszcza 3 grudnia tekst
Paw³a Kusia pt. Co zrobiæ z bogactwem? Jak informuje
autor: legnickie z³o¿a wêgla brunatnego ocenia siê na
ok. 35 mld ton, z czego 15 mld ton nadaje siê do eksploatacji. Dla porównania, pok³ady w Be³chatowie wynosz¹
„tylko” 2 mld ton. Samorz¹dowcy z tego terenu powo³ali
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Komitet „Stop Odkrywce” i przeprowadzili referenda.
Wiêkszoœæ mieszkañców jest przeciwna eksploatacji z³ó¿.
Du¿y oddŸwiêk w mediach wywo³a³a decyzja Rady
Unii Europejskiej wyd³u¿aj¹ca o cztery lata okres dozwolonej pomocy publicznej dla zamykanych kopalñ wêgla
kamiennego. Gazeta Wyborcza 13 grudnia tak komentowa³a postanowienie Rady UE: To z³agodzenie lipcowej
propozycji Komisji Europejskiej, która chcia³a zezwoliæ na
pomoc pañstwa w zamykaniu nierentownych kopalñ wy³¹cznie do 2014 r. Jednak ta data napotka³a gwa³towny opór
m.in. Niemiec, które ju¿ od kilku lat realizuj¹ plany stopniowego zwijania swych nieop³acalnych kopalñ z docelowym koñcem w 2018 r.
Z innej decyzji Komisji UE niezadowoleni s¹ przedsiêbiorcy i zwi¹zkowcy. Chodzi o dyrektywê okreœlaj¹c¹ nowy
sposób wyliczania darmowych uprawnieñ emisji CO2 dla
firm od 2013 do 2020 r. Dziennik Gazeta Prawna informuje 20 grudnia: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej apeluj¹ do Parlamentu Europejskiego o odrzucenie dyrektywy
Komisji Europejskiej. Podkreœlaj¹, i¿ nowy sposób wyliczania darmowych uprawnieñ do emisji dwutlenku wêgla
proponowany przez Komitet Rady UE ds. Œrodowiska spowoduje, i¿ polski przemys³ poniesie znacz¹co wy¿sze
wydatki na zakup uprawnieñ do emisji dwutlenku wêgla ni¿
konkurenci w Europie Zachodniej.
Interwencjê w ramach polskiej prezydencji w UE zapowiada minister œrodowiska prof. Andrzej Kraszewski. W wywiadzie udzielonym Agatonowi Koziñskiemu, zamieszczonym 27 grudnia w Polsce The Times, minister stwierdza: Bêdê lobbowa³, by obowi¹zywa³a zasada, ¿e ka¿de
pañstwo dokonuje „porównywalnego wysi³ku” przy ograniczaniu emisji CO2. Zamiast sztywnych zapisów o wielkoœci jego redukcji by³aby ona dostosowana do mo¿liwoœci
poszczególnych krajów.
Trudnej sytuacji górnictwa na pewno nie poprawi¹
osi¹gniête w 2010 r. wyniki finansowe. Piotr Mazurkiewicz podsumowuje je w artykule Wêgiel: s³aby rok potentatów, opublikowanym 29 grudnia w Rzeczypospolitej.
Autor pisze: Dwie najwiêksze spó³ki wypad³y gorzej ni¿ w
kryzysowym 2009 r. Kompania Wêglowa, najwiêksza spó³ka górnicza w Unii Europejskiej, planuje na koniec roku
wykazaæ zysk. Jednak kwota od 2 do 10 mln z³, o której
mówi¹ prognozy, to nic, patrz¹c na przychody Kompanii
wynosz¹ce ok. 10 mld z³. Trzy razy mniejszy zysk, ni¿ planowano, bêdzie mia³ tak¿e Katowicki Holding Wêglowy.
Atomowa edukacja
Energetyka j¹drowa budzi w Polsce kontrowersje. W celu
upowszechniania wiedzy o jej walorach na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu Œl¹skiego powsta³o mobilne laboratorium
nazwane Atomowym Autobusem. Pokazy prowadzone z
inicjatywy fundacji Forum Atomowego to z pewnoœci¹
znakomity sposób na przekonanie wci¹¿ nieufnego
spo³eczeñstwa, jednak zdziwienie budzi informacja Gazety Wyborczej Kraków z 9 grudnia, która donosi, ¿e edukacyjny Atomowy Autobus przyjecha³ w³aœnie na Wydzia³
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu
Jagielloñskiego.
Wydaje siê, ¿e celowe by³oby krzewienie wiedzy o
energii atomowej wœród studentów polonistyki czy historii, ale uœwiadamianie przysz³ych fizyków i astronomów?
Rodz¹ siê niepokoj¹ce pytania o zawartoœæ programów
nauczania na tych kierunkach, miejmy nadziejê ca³kowicie
bezpodstawne...

