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kaj¹ce z przemys³owej eksploatacji torfu do celów g³ównie
opa³owych, ogrodniczych i rolniczych. O masowoœci tego
typu dzia³añ œwiadczy intensywna eksploatacja torfu na
opa³ w czasie I i II wojny œwiatowej oraz okresie powojennym. Na przyk³ad bezpoœrednio po II wojnie w Polsce
funkcjonowa³o 886 kopalni torfu opa³owego w ramach
gminnych spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”. Omówiono
równie¿ po¿ary torfowisk oraz g³êbokie odwodnienia z³ó¿
torfowych w rezultacie prac hydrotechnicznych, takich jak
pog³êbianie koryt rzek czy odkrywkowa eksploatacja wêgla
brunatnego.
W koñcowej czêœci publikacji zosta³y zarysowane
zagadnienia prawne dotycz¹ce torfowisk, w tym ochrona
torfowisk w ramach ró¿nych form obszarowej ochrony
przyrody, a tak¿e renaturyzacja i rekultywacja torfowisk.

Opracowanie jest oparte na obszernych badaniach
w³asnych autorów i literaturze przedmiotu zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Lekturê u³atwiaj¹ liczne rysunki, zestawienia tabelaryczne oraz 22 barwne fotografie.
Ksi¹¿ka zawiera tak¿e mapê torfowisk Polski w skali
1 : 2 000 000. Spis treœci oraz podpisy ilustracji i tabel
opracowano równie¿ w jêzyku angielskim, wiêc czytelnicy
nie znaj¹cy jêzyka polskiego maj¹ mo¿liwoœæ, przynajmniej w zarysie, zapoznaæ siê z treœci¹ publikacji. Ksi¹¿ka
przedstawia aktualny stan wiedzy o tym wa¿nym problemie. Mo¿na traktowaæ j¹ jako monograficzne opracowanie
zagadnienia, a tak¿e jako zwiêz³y podrêcznik torfoznawstwa – wiedzy o torfie i torfowiskach.
Andrzej £achacz

„Sól w Polsce – wspó³czesne oœrodki produkcji”
– wystawa w Muzeum ¯up Krakowskich Wieliczka
5.07–15.10.2017 r.
Wystawa „Sól w Polsce – wspó³czesne oœrodki produkcji” bêdzie eksponowana w Zamku ¯upnym w Wieliczce
w dniach 5.07–15.10.2017 r. Uka¿e ona aktualny stan rynku soli w Polsce, ró¿ne metody pozyskiwania i wielorakie zastosowania „bia³ego z³ota”. Na ekspozycji tej zostan¹ zaprezentowani najwa¿niejsi producenci soli w Polsce, mapy, przekroje, profile i fotografie obiektów górniczych oraz ciekawych ods³oniêæ geologicznych. Bêdzie
mo¿na z bliska obejrzeæ zarówno barwne okazy ska³ solnych pochodz¹cych ze z³ó¿ cechsztyñskich, jak i produkty
solne wykorzystywane w ró¿nych ga³êziach przemys³u, m.in. sól spo¿ywcz¹, drogow¹ czy kosmetyczn¹.
Wspó³czeœnie jedynie w dwóch kopalniach w Polsce eksploatuje siê sól kamienn¹ tzw. metod¹ such¹ – w Kopalni Soli „K³odawa” S.A. oraz w nale¿¹cym do KGHM Polska MiedŸ S.A. Zak³adzie Górniczym „Polkowice-Sieroszowice”. Efektem takiej eksploatacji s¹ potê¿ne labirynty podziemnych korytarzy, wydr¹¿onych przy
u¿yciu ciê¿kiego sprzêtu, jakim s¹ kombajny górnicze, lub uzyskanych tzw. metod¹ strza³ow¹, z zastosowaniem
materia³ów wybuchowych.
Drugim sposobem pozyskiwania soli jest jej warzenie z solanek. W tej dziedzinie niew¹tpliwie prym wiedzie
Inowroc³awska Kopalnia Soli „SOLINO” S.A., która pozyskuje solanki w kopalniach otworowych w Górze
k. Inowroc³awia i Przyjmie k. Mogilna. Spó³ka ta prowadzi równie¿ podziemny magazyn ropy i paliw. Na bazie
inowroc³awskiej solanki powstaje szeroka gama produktów solnych dostêpnych na rynku.
Sól otrzymuje siê równie¿ z odsalania wód do³owych kopalñ wêgla i soli. Tak¹ metodê stosuje np. Zak³ad Utylizacji Wód Zasolonych przy Kopalni Soli w Wieliczce i Przedsiêbiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji
nale¿¹ce do Grupy Kapita³owej Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej.
Ekspozycjê uatrakcyjni prezentacja bogatego asortymentu soli leczniczych i kosmetycznych, które s¹ wytwarzane na bazie wód leczniczych oraz solanek zawieraj¹cych sk³adniki korzystne dla organizmu. Produkty te s¹ oferowane w znanych uzdrowiskach: jak np. Ciechocinek, Iwonicz-Zdrój czy Rabka-Zdrój. Warto podkreœliæ, ¿e w
Ciechocinku funkcjonuje zabytkowa warzelnia soli, w której sól spo¿ywcza jest produkowana w tradycyjny
sposób nieprzerwanie od ponad 185 lat. Na uwagê zas³uguje te¿ wydobywana od ponad 120 lat oryginalna solanka
z Zab³ocia, o najwiêkszej na œwiecie zawartoœci jodu (do 140 mg/dm3), która wspomaga leczenie górnych dróg
oddechowych, schorzeñ dermatologicznych i nerwic.
Rafa³ Zadak
Serwis fotograficzny na ok³adce i str. 468
Muzeum ¯up Krakowskich Wieliczka
ul. Zamkowa 8
32-020 Wieliczka
www.muzeum.wieliczka.pl
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Ryc. 1. Maszyna wydobywająca sól kamienną w kopalni KGHM. Fot. A. Kopeć

Surowce skalne w czasach wczesnych Piastów
Unikatowa fauna z ordowiku dolnego Chin
Detekcja dopływu wód do głębokich wykopów
Skaning laserowy w hydrogeologii aluwiów

Ryc. 2. Urabianie soli w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Fot. P. Langer
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