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puj¹ w nich, czêsto obficie, minera³y akcesoryczne – Zr,
Ti, Nb, REE i Be. W miejscu cyrkonu wystêpuj¹ skomplikowane krzemiany Na-Ca-Zr (np. eudialit, catapleit, grenmarit, wöhlerite i szereg innych) (ryc. 5).
Pegmatyty zalegaj¹ce horyzontalnie lub po³ogo zapadaj¹ce maj¹ budowê strefow¹ odzwierciedlaj¹c¹ dyferencjacjê grawitacyjn¹. Minera³y najwczeœniejsze o du¿ej
gêstoœci i gruboziarniste gromadz¹ siê w sp¹gowych czêœciach pegmatytu. Drobnoziarniste agregaty w stropowej
czêœci pegmatytu, a tak¿e w przestrzeni miêdzy du¿ymi
kryszta³ami mikroklinu, nefelinu i sodalitu s¹ zbudowane
z albitu, egirynu, biotytu, analcymu i uwodnionych pro-

duktów przeobra¿eñ pierwotnych minera³ów (sodalitu,
nefelinu, magnetytu). Szczególnie silnie zaznaczy³a siê
zeolityzacja nefelinu i sodalitu, która przeobrazi³a je w
drobnoziarnisty agregat natrolitu ceglastoczerwonej barwy
zwany spreustein (ryc. 6 – patrz str. 1479).
Nefelinowe pegmatyty sjenitowe s¹ obecnie przedmiotem intensywnych badañ petrologicznych, które mog¹
przyczyniæ siê do wyjaœnienia przebiegu magmowej ewolucji w ryfcie Oslo.
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Przegl¹d Geologiczny poleca
Drodzy Czytelnicy!
Chcielibyœmy Pañstwa zachêciæ do zapoznania siê z czasopismem Kurier Kamieniarski. Jest to bezp³atny dwumiesiêcznik
bran¿owy, wydawany od roku 1997. Skierowany do kamieniarzy
i nie tylko, dociera do architektów, projektantów, uczelni, firm
budowlanych, wykoñczeniowych, kopalni, kamienio³omów,
dostawców narzêdzi i itd. Pismo ma profil praktyczy, przedstawia
zagadnienia zwi¹zne z bran¿¹ kamieniarsk¹. Równie¿ œrodowisko
geologów nie powinno byæ zaskoczone jego rekomendacj¹. Przecie¿ gdyby nie Wy...
Prezentowany numer czasopisma zawiera m.in. artyku³ Dariusza Wawrzynkiewicza o mo¿liwoœciach rozwoju firm kamieniarskich, który jest poœwiêcony koniecznoœci przeprowadzenia
analizy w³asnej firmy i rynku, czego efektem powinna byæ ocena
funkcjonowania swojego przedsiêbiorstwa. Autor zaprezentowa³
znan¹ specjalistom marketingu metodê SWOT. Kolejnym, bardzo
wa¿nym poruszonym tematem jest brak wykwalifikowanej kadry
do pracy w bran¿y kamieniarskiej. Micha³ Firlej nakreœli³ pozycjê
zawodu kamieniarza w dzisiejszym systemie szkolnictwa, a tak¿e
pokutuj¹c¹ wizjê cierpiêtnika pracuj¹cego w kamienio³omach.
A przecie¿ wspó³czeœnie jest to bran¿a zmechanizowana, wiele
firm ma dobrze rozwiniêty park maszynowy, a na rynku znajdziemy szerok¹ ofertê specjalistycznego sprzêtu. Wa¿na jest równie¿
chêæ prezentacji przez samych przedsiêbiorców, organizowanie
wycieczek po swoich nowoczesnych zak³adach kamieniarskich,
prowadzenie lekcji tematycznych w szko³ach podstawowych, a tak¿e udzia³ w targach bran¿owych i poza bran¿owych.
Godn¹ polecenia jest rubryka „Kamienie polskie”. W sierpniowym numerze Jerzy Jêdrychowski przedstawia
pokrótce kalcyt zwany „ró¿ank¹ zelejowsk¹”, jego pochodzenie, wystêpowanie oraz zastosowanie w architekturze. „Z ostatnich uzyskanych z kamienio³omu na Zelejowej bloków, wykonano ok³adziny kolumn, znajduj¹cych
siê w muzeum w Oddziale Œwiêtokrzyskim Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach”.
W Kurierze Kamieniarskim znajdziemy równie¿ informacje o Zwi¹zku Pracodawców Bran¿y Kamieniarskiej,
comiesiêcznych nieformalnych spotkaniach pracowników tej bran¿y, planowanych targach, a tak¿e liczne reklamy
i opisy maszyn przeznaczonych do wydobycia i obróbki kamienia.
Zapraszamy do lektury przedstawionego czasopisma. Wydawców zachêcamy do wspó³pracy i przesy³ania
krótkich komunikatów o swoich wydawnictwach.
Ewa W³odarczyk
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