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RECENZJE
T. RATAJCZAK, R. UBERMAN i E. HYCNAR – Kopaliny towarzysz¹ce w z³o¿ach wêgla brunatnego.
Wydawnictwa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN, Kraków 2017, t. 1 – 345 str., t. 2
– 127 str.
Na prze³omie 2017 i 2018 r. nak³adem Wydawnictwa
Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹
PAN ukaza³a siê praca nosz¹ca tytu³ Kopaliny towarzysz¹ce w z³o¿ach wêgla brunatnego. Tworz¹ j¹ dwa
tomy:
– pierwszy, autorstwa Tadeusza Ratajczaka i El¿biety
Hycnar, dotyczy geologiczno-surowcowych aspektów zagospodarowania kopalin towarzysz¹cych;
– drugi, autorstwa Ryszarda Ubermana, traktuje o aspektach prawno-ekonomicznych oraz górniczych zwi¹zanych
z wykorzystaniem tych kopalin.
Autorzy pracy skoncentrowali swój wysi³ek na
wszechstronnej charakterystyce kopalin towarzysz¹cych
zalegaj¹cych w krajowych z³o¿ach wêgla brunatnego. Ró¿norodnoœæ zagadnieñ, a jednoczeœnie podobieñstwo niektórych z nich spowodowa³y koniecznoœæ zgrupowania ich w
dwóch wspomnianych tomach. Razem stanowi¹ one monografiê w wyczerpuj¹cy sposób prezentuj¹c¹ problematykê
kopalin towarzysz¹cych tej odmianie kopalin sta³ych.
W daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci wêgiel brunatny
pozostanie zapewne jednym z podstawowych krajowych
Ÿróde³ energii. Jego wydobywanie oraz przetwarzanie nierozerwalnie bêd¹ siê ³¹czyæ z koniecznoœci¹ eksploatacji
i jak najlepszego wykorzystania kopalin towarzysz¹cych.

Polska jest krajem posiadaj¹cym spore zasoby wêgla brunatnego. Budowa geologiczna z³ó¿ powoduje, ¿e zalega w
nich znaczna iloœæ kopalin towarzysz¹cych, w du¿ej czêœci
– przynajmniej potencjalnie – przydatnych surowcowo.
Sytuacja ta generuje zarówno pozytywne, jak i negatywne
zjawiska zwi¹zane z funkcjonowaniem polskiego górnictwa
wêgla brunatnego, a w œlad za tym energetyki, jak równie¿
œrodowiska naturalnego. St¹d te¿ potrzeba wszechstronnego i starannego opisu tej problematyki.
Wiedza na temat kopalin towarzysz¹cych, ich znaczenia surowcowego i mo¿liwoœci wykorzystania gospodarczego jest dalece niezadowalaj¹ca. Naprzeciw temu
wychodzi recenzowana monografia, która stanowi kompendium wiedzy, dotychczas rozproszonej w wielu publikacjach, dokumentacjach, opracowaniach czy innego
rodzaju materia³ach.
Pierwszy tom monografii obejmuje 345 stron tekstu
wraz z 94 tabelami, 90 figurami i 34 fotografiami. Jego treœæ
jest ujêta w 6 rozdzia³ach mieszcz¹cych w sobie liczne
podrozdzia³y. Na koñcu tomu Autorzy zamieœcili spis literatury oraz wykaz dokumentacji geologicznych i opracowañ archiwalnych, a tak¿e streszczenie monografii w
jêzykach polskim i angielskim.
Zagadnienia geologiczno-surowcowe dotycz¹ce kopalin towarzysz¹cych z³o¿om i nagromadzeniom wêgla brunatnego scharakteryzowano na przyk³adzie wyst¹pieñ
znanych z terenu ca³ego kraju. Uczyniono to w podziale na
grupy z³ó¿ czynnych, satelitarnych, perspektywicznych
i o znaczeniu lokalnym, uwzglêdniaj¹c tak¿e liczne nagromadzenia aktualnie nie nadaj¹ce siê do eksploatacji.
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Polskie z³o¿a wêgla brunatnego zalicza siê do odmian
wielokopalinowych, tzn. sk³adaj¹cych siê z wêgla brunatnego jako kopaliny g³ównej oraz ró¿nych odmian ska³ niewêglowych. Nagromadzenia tych ska³, spe³niaj¹ce niekiedy
kryteria kopalin towarzysz¹cych, przybieraj¹ ró¿ne formy
– pok³adowe, soczewkowe lub gniazdowe. Mog¹ one stanowiæ bezpoœredni sp¹g pok³adu wêgla czy te¿ – najczêœciej – znajdowaæ siê w jego nadk³adzie. Ich potencjalne
zasoby s¹ zró¿nicowane, niekiedy bardzo du¿e. Kopaliny
te s¹ zwykle zbli¿one wiekiem, jednak zró¿nicowane litologicznie i petrograficznie. Reprezentowane s¹ przez
utwory czwartorzêdowe i trzeciorzêdowe, osadowe ska³y
pod³o¿a mezozoicznego, rzadziej odmiany ska³ magmowych (paleozoicznych – g³êbinowych czy trzeciorzêdowych – wylewnych). S¹ to przede wszystkim utwory ilaste,
ilasto-mu³kowe, piaszczyste czy ¿wirowe. Spotyka siê
odmiany reprezentowane przez inny typ osadów – ska³y
wêglanowe (kreda jeziorna czy wapienie mezozoiczne),
kaolinowe i³y zwietrzelinowe i inne.
Wieloletnie doœwiadczenia oraz rezultaty badañ naukowych pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e kopaliny towarzysz¹ce zarówno
by³y, s¹ nadal, jak i mog¹ byæ wykorzystywane w
przysz³oœci w ró¿nych dziedzinach gospodarki: ceramice
budowlanej, szlachetnej i ogniotrwa³ej, przemyœle szklarskim, budownictwie drogowym oraz do rekultywacji gruntów. Na podkreœlenie zas³uguje mo¿liwoœæ wykorzystania
niektórych ich odmian w technologiach ochrony œrodowiska.
Drugi tom monografii obejmuje 127 stron tekstu.
Sk³ada siê z 4 rozdzia³ów i zakoñczenia. Zawiera 12 tabel,
30 rysunków i 8 fotografii. Na koñcu tekstu zamieszczono
spis literatury, a tak¿e wykazy:
– podstaw prawnych stanowi¹cych o mo¿liwoœciach
wykorzystania kopalin towarzysz¹cych oraz projektowania i budowania z³ó¿ antropogenicznych;
– polskich norm dotycz¹cych np. eksploatacji i rekultywacji terenów pogórniczych;
– innych przepisów i dokumentów polskich i miêdzynarodowych, traktuj¹cych np. o zasadach dokumentowania
kopalin towarzysz¹cych, a tak¿e rozporz¹dzeñ niektórych
krajowych kopalñ w sprawie gospodarowania kopalinami,
ich wydobywania i sprzeda¿y;
– wa¿niejszych dokumentacji geologicznych z³ó¿
antropogenicznych.
Ten tom monografii stanowi udan¹ próbê bardzo szerokiego ujêcia rozmaitych uwarunkowañ wp³ywaj¹cych na
mo¿liwoœci gospodarczego wykorzystania kopalin towarzysz¹cych krajowym z³o¿om wêgla brunatnego. Obejmuje on kwestie natury formalno-prawnej, technicznej oraz
ekonomiczno-finansowej. To bez w¹tpienia pierwsza w
Polsce próba tak kompleksowego rozwi¹zania tej problematyki. Szczególnie cenne s¹ prezentowane próby
wariantowego podejœcia do procedur formalno-prawnych
dotycz¹cych dokumentowania, wydobywania i wykorzystania kopalin towarzysz¹cych, a tak¿e podobny sposób
prezentowany w przypadku mo¿liwoœci ich gospodarczego
wykorzystania oraz tworzenia z³ó¿ antropogenicznych
wraz z charakterystyk¹ wyceny ich wartoœci. Stan prawny
zosta³ przedstawiony zgodnie z aktualnym porz¹dkiem
normatywnym.
Zdaniem Autora tego tomu masy ziemne i skalne oraz
odpady wydobywcze, a tak¿e pochodz¹ce z procesów przetwórstwa wêgla brunatnego (np. gips syntetyczny z odsiarczania spalin, popio³y i ¿u¿le) mog¹ siê staæ znacz¹cym
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komponentem w krajowym bilansie surowców mineralnych. Dotychczasowy stopieñ rozpoznania surowcowego
oraz wykorzystania gospodarczego tych odmian kopalin
i substytutów jest dalece niezadowalaj¹cy. G³ówn¹ przeszkod¹, uniemo¿liwiaj¹c¹ wzrost udzia³u wymienionych
Ÿróde³ surowcowych w krajowym bilansie surowcowym,
nie s¹ trudnoœci techniczne procesów eksploatacyjnych czy
przeróbczych, ale przede wszystkim bariery formalno-prawne, ograniczaj¹ce tak¹ dzia³alnoœæ. Okreœlenie przyczyn
tego stanu, ich analizê oraz sformu³owanie propozycji rozwi¹zañ zawiera w³aœnie ten tom monografii. W opisie tej
sytuacji zwrócono m.in. specjaln¹ uwagê na potrzebê upowszechnienia budowy z³ó¿ antropogenicznych w celu
zabezpieczenia pozyskiwanych, a nie wykorzystywanych
ca³kowicie kopalin towarzysz¹cych oraz mineralnych
surowców odpadowych jako przysz³ej bazy surowcowej.
Ich funkcjonowanie i dalsze losy s¹ zazwyczaj d³u¿sze ni¿
wêgla brunatnego. Nagromadzenia antropogeniczne przez
dekady mog¹ stanowiæ Ÿród³o dostaw surowców. Rozwi¹zanie tego problemu wymaga w³aœciwych uregulowañ
ekonomicznych i formalnych, dotycz¹cych tego typu z³ó¿,
a tak¿e oceny op³acalnoœci ekonomicznej takiego przedsiêwziêcia. Warto podkreœliæ, ¿e po raz pierwszy tak szeroko
zosta³y opisane zagadnienia terminologiczne, prawne i ekonomiczne, zwi¹zane z gospodarowaniem kopalinami towarzysz¹cymi. Autor siêga po liczne przyk³ady, ilustruj¹c
nimi wyra¿ane pogl¹dy i os¹dy.
Podobnie jak w przypadku pierwszego tomu monografii, tak¿e i drugi tom móg³ powstaæ dziêki niezwykle bogatej kwerendzie wiedzy zawartej w licznych, zwykle bardzo
rozproszonych materia³ach publikowanych i archiwalnych
– st¹d te¿ bogata literatura przedmiotu, bêd¹ca czêœci¹ tego
tomu monografii.
Inicjatywa przygotowania oraz wydania monografii
jako kompendium wiedzy na temat kopalin towarzysz¹cych
z³o¿om wêgla brunatnego jest bardzo cenna i na czasie.
Mo¿e ona stanowiæ jedn¹ z bardzo wa¿nych pozycji z dziedziny geologii z³ó¿ i geologii gospodarczej. Wskazuje na
du¿e szanse rozwojowe bazy surowcowej krajowych
zag³êbi wêgla brunatnego i terenów zwi¹zanych z perspektywicznymi, satelitarnymi lub lokalnymi nagromadzeniami tej kopaliny. Sugeruje te¿ mo¿liwoœci rozwoju
gospodarczego miejscowoœci czy regionów i mo¿e s³u¿yæ
praktykom administracji geologicznej oraz górniczej,
w³adzom samorz¹dowym, planistom, a tak¿e organom
ochrony œrodowiska. Powinna byæ Ÿród³em wiedzy dla
przedsiêbiorstw z ga³êzi przemys³u mineralnego i bêdzie
stanowiæ cenn¹ pozycjê na rynku wydawniczym, przydatn¹ tak¿e pracownikom wy¿szych uczelni czy instytutów
badawczych, jak równie¿ studentom.
Bogata i komplementarna treœæ monografii wynika w
du¿ym stopniu z doœwiadczenia naukowego Autorów, ich
dorobku publikacyjnego, a tak¿e dokonañ badawczych.
Wysoki poziom monografii dotyczy aspektów naukowych,
osobistych refleksji Autorów, jak te¿ sposobu narracji w
tym nie³atwym obszarze badawczym. Ubogacaj¹ j¹ osobiste refleksje na temat omawianej problematyki.
Monografia ukaza³a siê nak³adem Wydawnictw Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN
i zosta³a udostêpniona na stronie internetowej wydawnictwa.
Krzysztof Galos
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