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RECENZJE
W. TARNAS – Przemys³ mineralny Lubelszczyzny.
Zarys historyczny. Wyd. Akademickie Wy¿szej
Szko³y Spo³eczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola,
Lublin 2018, s. 257, 52 ryc., 126 fot., 24 mapy, 43 tab.
Dzia³alnoœæ zawodowa Wies³awa Tarnasa, absolwenta
Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, by³a
zwi¹zana z Lubelszczyzn¹, gdzie pe³ni³ m.in. funkcje:
G³ównego Geologa Wojewódzkiego, kierownika Zak³adu
Geologii Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego (LZW), dyrektora Zak³adu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespo³u
Miasta Lublina. Jest autorem wielu publikacji, np. obszernej
(735 s.) monografii Kraœniczyn – dzieje gminy i okolic
(2006). Jego wielokierunkowe zaintersowania koncentrowa³y siê na gospodarczym wykorzystaniu z³ó¿ kopalin,
wód podziemnych i ochrony œrodowiska przyrodniczego.
Bogate doœwiadczenie i pasja badawcza spowodowa³y, ¿e
podj¹³ on próbê syntezy wykorzystania surowców kopalnych na potrzeby ró¿nych ga³êzi przemys³u mineralnego
Lubelszczyzny, któr¹ opublikowa³ pod koniec 2018 r.
Recenzowana praca sk³ada siê z przedmowy, 10 rozdzia³ów, konkluzji, bibliografii – ³¹cznie ze spisem adresów internetowych, spisu ryc., fotografii, map, tabel; monografiê zamyka, co jest rzadkoœci¹, treœæ recenzji wydawniczych, których autorami byli: prof. dr hab. Jan Buraczyñski
(UMCS Lublin), prof. dr hab. Bogus³aw Sawicki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) i mgr in¿. Joanna Policha
(Geolog Wojewódzki Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Lubelskiego).
W Przedmowie zaanonsowano treœæ pracy, któr¹ jest
zarys historyczny górnictwa odkrywkowego i podziemnego
surowców mineralnych i powsta³ych na ich bazie ró¿nych
ga³êzi przemys³u mineralnego od czasów najdawniejszych
do wspó³czesnoœci. [...] Pracê ujêto chronologicznie i tematycznie. Odnotowano równie¿ ¿e niniejsza ksi¹¿ka przedstawia stan i zmiany ga³êzi przemys³u mineralnego jakie
wyst¹pi³y na przestrzeni 50 lat od ukazania siê w 1969
artyku³u naukowego S. Koz³owskiego i W. Tarnasa pt.
<Perspektywy rozwoju przemys³u mineralnego w województwie lubelskim>, czêœciowo podsumowanych w pracy
zbiorowej pod red. S. Koz³owskiego Surowce mineralne
œrodkowowschodniej Polski (1984). W dalszej czêœci
Przedmowy Autor sygnalizuje najwa¿niejsze wydarzenia
dotycz¹ce rozpoznania budowy geologicznej regionu,
wymieniaj¹c m.in. badania i odkrycia karbonu produktywnego prof. Jana Samsonowicza w latach 30. XX w., jak te¿
dokonania ostatniego 50-lecia, z których najwa¿niejszymi
s¹ rozpoznanie i udokumentowanie LZW. Nale¿a³y do nich
m.in. badania geofizyczne, wykonanie setek wierceñ, poszukiwanie wêglowodorów – ropy naftowej i gazu ziemnego (póŸniej czêœæ tych otworów analizowano pod k¹tem
poszukiwañ gazu ³upkowego), oraz dokumentowanie
wêglanowych surowców skalnych górnej kredy Wy¿yny
Lubelskiej i neogenu Roztocza na potrzeby przemys³u
materia³ów budowlanych i drogowych, a tak¿e surowców
ilastych dla ceramiki czerwonej. W rozpoznaniu budowy
geologicznych regionu wa¿ne by³y prace kartograficzne
wykonywane w ramach opracowania Szczegó³owej Mapy
Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000, w tym serii hydrogeologicznej, gospodarczej, geoœrodowiskowej arkuszy
pokrywaj¹cych Lubelszczyznê (w tekœcie wymieniono
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jedynie ark. Janów Lubelski i ark. Józefów). Mapy te stanowi¹ podstawê dla poszukiwañ surowców mineralnych,
zaopatrzenia w wodê, planowania przestrzennego, jak te¿
danych dotycz¹cych ochrony œrodowiska i ochrony przyrody. Autor wspomina równie¿ o rozpoznaniu warunków
hydrogeologicznych, geologiczno-in¿ynierskich na LubelszczyŸnie oraz ochronie prawnej walorów œrodowiska, zgodnie
z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ z 16 IV 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2018 poz. 1614 ze zm., t.j.). Zasygnalizowa³ równie¿
projekty utworzenia dwóch geoparków: Kamienny Las na
Roztoczu oraz Ma³opolski prze³om Wis³y.
W rozdziale 1 – Czasy prehistoryczne, zawarto wyniki
najnowszych badañ archeologicznych, g³ównie badaczy
z UMCS Lublin. Prace te dowodz¹ m.in., ¿e rodzaj u¿ywanego przez ówczesnych ludzi surowców mineralnych stanowi³ podstawê podzia³u dziejów Polski – od epoki kamiennej do czasów wspó³czesnych – na epoki, okresy kultury
archeologicznej, co przedstawiono w interesuj¹cej tabeli 1
(s. 16) autorstwa W. Tarnasa. W tej¿e tabeli w rubryce
wymieniaj¹cej formacje spo³eczno-polityczne nale¿y wpisaæ Feudalizm zamiast Fedalizm. W tej czêœci publikacji
omówiono kopalnie odkrywkowe krzemienia w Rachowie
i Œwieciechowie – ostatni¹ datowan¹ na 4000 lat p.n.e. –
oraz kilka stanowisk z³ó¿ krzemienia wystêpuj¹cych w trzech
skupiskach: rejowieckim – wokó³ Rejowca Fabrycznego
i Rejowca Osady, krobonoskim – rejon wsi Krobonosz,
oraz tarnowskim – w okolicach Tarnowa.
Rozdzia³y 2–10 stanowi¹ zasadnicz¹ czêœæ monografii.
Zawarto w nich kompleksow¹ charakterystykê danej ga³êzi
przemys³u mineralnego, uwzglêdniaj¹c¹ budowê geologiczn¹, wystêpowanie, dokumentowanie, eksploatacjê i wyko-

Przegl¹d Geologiczny, vol. 67, nr 7, 2019

rzystanie surowców kopalnych – zgodnie z podtytu³em
monografii – w zarysie historycznym. Ksi¹¿ka stanowi
przyczynek do klasyfikacji przemys³u, wa¿nego dzia³u
gospodarki narodowej, z uwzglêdnieniem surowców mineralnych, a ta przyjêta przez Autora jest dyskusyjna.
Klasyfikacja przemys³u mineralnego wg Tarnasa pokrywa siê z rozdzia³ami monografii i zosta³a ujêta w aspekcie
historycznym. Rozdzia³ 2 – Przemys³ materia³ów budowlanych obejmuje równie¿ górnictwo: kamienia budowlanego,
kredy pisz¹cej, piaskowców kwarcowych, przemys³: wapienniczy, ceramiki budowlanej i cementowy, np. Cementownia
Firlej w Lublinie (1893–1918), Cementownia Pokój S.A.
w Rejowcu, Cementownia Che³m sp. z o.o. w Che³mie.
W kolejnej czêœæ publikacji Przemys³ surowców chemicznych Autor omówi³ m.in. eksploatacjê saletry w Ordynacji
Zamojskiej do produkcji prochu, wspomnia³ o Kopalni
Fosforytów Annopol w Annopolu. Przemys³ metalurgiczny
(XVI–XX w.), g³ównie hutnictwo ¿elaza to nastêpny rozdzia³ ksi¹¿ki. Podstaw¹ tego rodzaju przemys³u by³a ruda
darniowa rozwiniêta przede wszystkim w Ordynacji Zamojskiej. Przemys³ szklarski i ceramiczny to tytu³ 5 rozdzia³u ksi¹¿ki. W czêœci dotycz¹cej tego pierwszego omówiono
36 hut szk³a z XVI–XX w. (zestawionych w tabeli 26
autorstwa W. Tarnasa), Lubelskie Huty Szk³a z siedzib¹
w Lubartowie (1962–1998) oraz piêæ hut szk³a dzia³aj¹cych
w XXI w. We fragmencie o przemyœle ceramicznym omówiono szeœæ zak³adów ceramiki porcelanowo-fajansowej
(XVIII–XX w.): farfurniê w Bia³ej Podlaskiej i Zwierzyñcu, fabrykê fajansu w Tomaszowie Lubelskim, Lubartowie
i Siedliskach oraz fabrykê fajansu i wyrobów kamionkowych w Lubyczy Królewskiej. Rozdzia³ zamykaj¹ opisy
historii garncarstwa (XVI–XXI w.; w tab. 29. zawarto interesuj¹ce zestawienie oœrodków garncarskich na LubelszczyŸnie) oraz kaflarni (XIV–XXI w.). Przemys³ paliwowo-energetyczny to tytu³ nastêpnego rozdzialu publikacji,
w którym omówiono m.in.: kopalnie torfu, kopalniê
odkrywkow¹ wêgla brunatnego w Trzydniku Ma³ym
(1958–1959) oraz Lubelskie Zag³êbie Wêglowe, wraz ze
szczegó³owym i interesuj¹cym omówieniem historii dokumentowania i eksploatacji czynnej Kopalni Wêgla Kamiennego (KWK) Lubelski Wêgiel Bogdanka S.A. (nazwa od
1 stycznia 1990 r.) oraz Kopalni Wêgla Kamiennego PDCo
im. Jana Karskiego (w przygotowaniu – budowa tej kopalni
napotyka na k³opoty formalne m.in. z uzyskaniem koncesji
na jego realizacj¹). Budowa nowych kopalni wêgla kamiennego na terenie LZW stanowi wyzwanie dla rozwoju
gospodarczego woj. lubelskiego. W tekœcie omówiono równie¿ kopalnie gazu ziemnego i ropy naftowej. Historiê odkryæ
i eksploatacji z³ó¿ gazu ziemnego przedstawiono, prezentuj¹c z³o¿a: Komarów, Minkowice, Me³giew-Ciecierzyn,
Biszcza, jak te¿ £ukowa, Wola Obszañska, Wola Ró¿aniecka, Cieszanów-Lubliniec oraz Stê¿yca. Odrêbnie omówiono
prace poszukiwawcze gazu ³upkowego, który mia³ stanowiæ wa¿n¹ rolê w krajowym bilansie gazu ziemnego. Niestety technologie szczelinowania stosowane przez koncerny
zagraniczne nie sprawdzi³y siê w warunkach geologicznych
Polski, m.in. z uwagi na odmienn¹ strukturê i teksturê ska³
³upkowych zalegaj¹cych u nas na g³êbokoœci 2–4 km,
a w USA 1–2 km. Kopalnie ropy naftowej omówiono na
przyk³adzie z³ó¿ Dêblin, Œwidnik, Glinnik oraz Stê¿yca.
Przytoczona wy¿ej klasyfikacja grup i ga³êzi przemys³u
odbiega od ujêæ tego tematu (czêsto stosowanego w opracowaniach geologicznych) zawartych w Bilansie zasobów
z³ó¿ kopalin w Polsce. Zawiera on zestawienie zasobów

z³ó¿ – od strategicznych (surowce energetyczne), surowców powszechnie wystêpuj¹cych (skalne, okruchowe, ilaste)
do wód podziemnych (solanki, wody lecznicze i termalne).
W rozdziale 7 pt. Wody podziemne omówiono odrêbnie
wody u¿ytkowe, a wœród nich piêtra wodonoœne czwartorzêdu, neogenu, kredy i jurajskie na tle obszarów g³ównych zbiorników wód podziemnych Lubelszczyzny (za A.S.
Kleczkowskim, 1990) oraz wody mineralno-lecznicze, wystêpuj¹ce jako wody ¿elaziste. Du¿o miejsca poœwiêcono
by³emu Uzdrowisku S³awinek, istniej¹cemu od pocz¹tku
XIX w., a pierwsza analiza wody ¿elazistej zosta³a wykonana w 1823 r. przez ówczesn¹ Wojewódzk¹ Komisjê
Lekarsk¹. Omówiono te¿ Uzdrowisko Na³êczów SA, które
od koñca XIX w. by³o jednym z najpopularniejszych polskich uzdrowisk. Obecnie w³aœcicielem tego uzdrowiska
jest holenderska firma East Spring International, posiada
85% akcji na³êczowskiej spó³ki. Kolejne sekcje publikacji
to Antropogeniczne zmiany œrodowiska przyrodniczego (rozdzia³ 8) oraz Ochrona i kszta³towanie œrodowiska przyrodniczego (rozdzia³ 9). W tym ostatnim przedstawiono
obszary prawnie chronione, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹
o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 r. Perspektywy rozwoju przemys³u mineralnego to nastêpna czêœæ ksi¹¿ki. Znalaz³y siê w niej informacje m.in. o projektowanej budowie
nowych kopalñ LZW (w tym dane o kopalni Karolina Sp.
Balamara Resources LTD) oraz o surowcach (np. bursztynie, glaukonicie, piaskach kwarcowych), wodach leczniczych i termalnych, które stanowi¹ perspektywê rozwoju
gospodarczego Lubelszczyzny. Monografiê zamykaj¹ Konkluzje, czyli œwietnie zredagowanymi wnioskami wynikaj¹cymi z bogatych materia³ów zawartych w poszczególnych
rozdzia³ach.
Zgodnie zasad¹, i¿ dobra praca broni siê sama, mo¿na
zg³aszaæ do niej uwagi krytyczne. W przypadku recenzowanej ksi¹¿ki uwagi te odnosz¹ siê m.in. do ró¿nic w datach
publikacji i nazwiskach autorów przytaczanych w tekœcie
oraz w bibliografii zawieraj¹cej blisko 250 pozycji. W bibliografii pominiêto liczne pozycje, które s¹ cytowane
w tekœcie.
Publikacja, z uwagi na niewielki nak³ad, winna byæ
wznowiona i wówczas bêdzie mo¿na poprawiæ zauwa¿one
pomy³ki i b³êdy. Na podkreœlenie zas³uguje bogata szata
graficzna, m.in. 52 ryciny, 126 fotografii, 24 mapy itp.,
które wzbogacaj¹ jej treœæ i pozwalaj¹ na lepsze zrozumienie z³o¿onej budowy geologicznej i bogactwa przemys³u
mineralnego Lubelszczyzny.
Imponuj¹ce s¹ materia³y o rozpoznaniu i eksploatacji
kopalin z ró¿nych ga³êzi przemys³u mineralnego Lubelszczyzny zebrane przez W. Tarnasa. Stanowi¹ one istotny
przyczynek do poznania ma³o znanej bogatej historii tego
piêknego regionu. Monografia ma du¿e znaczenie praktyczne dla gospodarki przestrzennej z dziedziny budownictwa i przemys³u mineralnego. St¹d te¿ powinna znaleŸæ siê
w komórkach planistycznych miast i urzêdów powiatowych Lubelszczyzny. Wa¿ne s¹ te¿ powi¹zania, jakie znajdujemy w monografii, pomiêdzy przemys³em mineralnym,
a gospodark¹ wodn¹ oraz ochron¹ przyrody i ochron¹ œrodowiska. Przemys³ mineralny Lubelszczyzny to oryginalne
dzie³o, które wype³nia lukê w tym zakresie dla regionu
wyró¿niaj¹cego siê du¿¹ ró¿norodnoœci¹ surowców i bogat¹, a ma³o znan¹ histori¹ ich badañ.
Janusz Stochlak
cz³onek Rady Naukowej
kwartalnika Prawo i Œrodowisko
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