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RECENZJE
Lucjan Gazda (red.) – Lubelski bursztyn. Znaleziska,
geologia, z³o¿a, perspektywy. Wyd.: Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Che³mie, Wydawnictwo
„m” Kraków 2016, s. 226.
Zainteresowanie bursztynem jest wielkie i stale roœnie.
Formalny tego wyraz stanowi¹ m.in. organizowane od
1994 r. interdyscyplinarne seminaria z zakresu wiedzy
o bursztynie, których wspó³organizatorem s¹ Miêdzynarodowe Targi Bursztynu w Gdañsku AMBERIF i Muzeum
Ziemi PAN w Warszawie. Zosta³o równie¿ powo³ane Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników w Gdañsku
i w 2016 r. obchodzi ono jubileusz 20-lecia istnienia. Materia³y z seminariów AMBERIF opublikowano w trzech tomach. Ostatni z nich „Bursztyn pogl¹dy opinie” Gdañsk–
Warszawa 2016 obejmuje materia³y z lat 2010–2014 i 2015,
w których zamieszczono 33 artyku³y pióra 42 autorów
z Polski, Niemiec, Anglii, Wielkiej Brytanii, W³och, Rosji,
Libanu, Chin i Australii.
W Polsce bursztyn kojarzy siê przede wszystkim
z wybrze¿em Ba³tyku (bursztyn ba³tycki) oraz punktowymi znaleziskami, które wystêpuj¹ w osadach paleogeñsko-neogeñskich i czwartorzêdowych na terenie kraju.
W latach 60. XX w. pojawi³y siê informacje o nowej
ods³onie tego zagadnienia, tzw. lubelskim bursztynie. Pod
wzglêdem surowcowym has³o „lubelski bursztyn” obejmuje tak¿e glaukonit, piaski kwarcowe, i³y glaukonitowe
i fosforyty. Wiadomoœci o znaleziskach z pó³nocnej Lubelszczyzny nie mog³y siê „przebiæ” w literaturze i dzia³aniach
praktycznych. Dopiero konferencja „Lubelski bursztyn –
znaleziska, geologia, perspektywy”, która odby³a siê w
Che³mie-Depu³czycach w dniach 12–13.02.2015 r. (Prz.
Geol., 63: 208–209), stanowi³a prze³om w podejœciu do tego
zagadnienia. Na spotkaniu przedstawiono bogaty program
interdyscyplinarny, który obejmowa³ zarówno dotychczasowy stan wiedzy o bursztynie, jak te¿, co nale¿y przyj¹æ
z ubolewaniem, niewystarczaj¹ce jeszcze rozpoznanie
geologiczne, które jest warunkiem jego eksploatacji.
Opisywana monografia stanowi pierwsze tak obszerne
dzie³o przedstawiaj¹ce szerokie spektrum lubelskiego bursztynu. Znalaz³a siê w nim m.in. jego historia na LubelszczyŸnie, znaczona znaleziskami i badaniami archeologicznymi,
poczynaj¹c od g³oœnego odkrycia w 1914 r. w Basoni, pow.
Opole Lubelskie (dane o nim opublikowano po 23 latach).
Sk³adaj¹ siê na ni¹ opracowania ujête zarówno we „Wstêpie redakcyjnym” pióra Lucjana Gazdy, pasjonata lubelskiego bursztynu, inicjatora konferencji w Che³mie oraz
redaktora omawianej ksi¹¿ki, jak równie¿ w piêciu rozdzia³ach: „Zamiast wstêpu”, „Znaleziska i geologia bursztynu na LubelszczyŸnie”, „Górnictwo bursztynu”, „Bursztyn w dziejach Lubelszczyzny”, „Wybiegaj¹c w przysz³oœæ”
i „Zamiast zakoñczenia”. W publikacji, obok wstêpu i zakoñczenia, jest zawartych 16 opracowañ (³¹cznie z angielskimi streszczeniami, bogat¹ literatur¹ oraz wnioskami ze
wspomnianej ju¿ konferencji), wœród których 11 poœwiêcono stricte lubelskiemu bursztynowi. S¹ nimi prace autorstwa: B. Kosmowskiej-Ceranowicz, L. Gazdy, J.R. Kasiñskiego, M. Hubera, A. Kieba³y, E. Mendyka, M. Niecia,
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J. Muchy, J. Klicha, A. Kokowskiego, K. Kwiatkowskiej,
M. Stasiak-Cyran, S. Go³uba, M. Zawiœlaka, K. Dybkowskiego, R. Szyd³a.
Zdaniem geologów wœród bogactw mineralnych Lubelszczyzny, obok wêgla kamiennego eksploatowanego w
kopalni Lubelski Wêgiel „Bogdanka” S.A., poczesne miejsce zajmuj¹ bursztyn oraz wody geotermalne (próby ich
poszukiwañ to odrêbny temat). Niestety, jak dotychczas,
dwa ostatnio wymienione bogactwa nie s¹ przedmiotem
zainteresowania samorz¹du lokalnego. W obu przypadkach przeszkod¹ w podjêciu ich eksploatacji, mog¹cych po
wydobyciu konkurowaæ ekonomicznie z wêglem kamiennym, s¹ s³abe rozpoznanie geologiczne oraz niewielkie
zainteresowanie w³adz lokalnych tymi z³o¿ami. Zorganizowanie spotkania w Che³mie w lutym 2015 r. i opublikowanie materia³ów konferencyjnych stanowi³y prze³om w
podejœciu do zrozumienia roli, jak¹ mo¿e odegraæ eksploatacja bursztynu na LubelszczyŸnie. Pierwszym zwiastunem nowego podejœciu do tej dzia³alnoœci godpodarczej by³o
og³oszenie w 2014 r. przetargu na poszukiwania bursztynu
w gminach NiedŸwiada i Ostrówek. Postêpowanie wygra³a
spó³ka z K³ajpedy na Litwie, ale Litwini nie podpisali umowy, byæ mo¿e chodzi³o o zablokowanie b¹dŸ opóŸnienie
wydobycia surowca.
Wœród badañ nale¿y wspomnieæ o pracach wykonywanych od wiosny 2015 r. na pó³nocno-wschodnim obrze¿u
z³o¿a Górka Lubartowska (jedynego udokumentowanego
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z³o¿a bursztynu) przez przedsiêbiorstwo Stellarium Sp. z o.o.
z Krakowa.
18 kwietnia 2016 r. Zarz¹d Województwa Lubelskiego
podj¹³ uchwa³ê w sprawie wydzier¿awienia dzia³ek w gminie Ostrówek, o powierzchni 11 ha (na terenie projektowanego dawniej lotniska), na cele zwi¹zane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobyciem kopalin, w tym
bursztynu. Dzia³ka jest objêta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym przewidziano m.in.
eksploatacjê z³ó¿ kopalin. Oby inicjatywa ta przynios³a
spodziewane efekty.
„Lubelski bursztyn” ma wspania³¹ szatê graficzn¹.
Monografia jest bogato ilustrowana, zawiera ponad 120
kolorowych zdjêæ, w tym 15 w formacie A4, ró¿nych okazów bursztynu z terenu Lubelszczyzny, mapy, przekroje,

wykresy. Czytelnie skomponowana ca³oœæ umo¿liwia ³atwe
korzystanie z tekstu. Mecenasem wydania ksi¹¿ki by³a firma Stellarium Sp. z o.o., a wydawcami: Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Che³mie oraz Wydawnictwo „m”
z Krakowa. Wydano j¹ w twardej oraz miêkkiej oprawie.
Walory publikacji predestynuj¹ j¹ do zg³oszenia w konkursie „Ksi¹¿ka Roku 2016 Lublin-Lubelszczyzna” organizowanym przez Wojewódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹
im. Hieronima £opaciñskiego w Lublinie, dotycz¹cym
dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, jak równie¿ do
rywalizacji o tytu³ „Najpiêkniejszej ksi¹¿ki 2016 roku”
organizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców
Ksi¹¿ki.
Janusz Stochlak
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