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Z³o¿a soli — wspania³a historia i nowe wyzwania

Henryk Jacek Jezierski
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Na znacznym obszarze
Polski wystêpuj¹ struktury i po-
k³ady solne, które ³¹cznie zaj-
muj¹ 2/3 powierzchni kraju.
W œrodkowej i pó³nocnej Polsce
znajduj¹ siê one w formacjach
cechsztyñskich, a w zapadli-
sku przedkarpackim — mio-
ceñskich. Wykorzystanie naj-
m³odszych z³ó¿ soli wpisa³o
siê w historiê rozwoju pañstwa
polskiego.

Najstarsze œlady eksploatacji solanek powierzch-
niowych i s³onych Ÿróde³, siêgaj¹ce œrodkowego neo-
litu (3500–2500 p.n.e.), odnaleziono na Podkarpaciu.
Podziemne wydobycie datuje siê ju¿ od po³owy XIII w.,
kiedy to ok. 1250 r. odkryto z³o¿a soli kamiennej w oko-
licach Bochni i rozpoczêto górnicz¹ eksploatacjê
zachowanym do dziœ szybem Sutoris. Pod koniec
XIII w. odkryto nastêpne pok³ady soli kamiennej w Wie-
liczce. Od tego czasu obszar solonoœnych formacji
mioceñskich by³ objêty nieprzerwan¹ eksploatacj¹ —
do 1996 r., kiedy to zakoñczono prace wydobywcze
w kopalni Wieliczka. Wyj¹tkowoœæ Kopalni Soli
Wieliczka zosta³a potwierdzona w 1978 r. poprzez wpi-
sanie jej na I Listê Œwiatowego Dziedzictwa Kulturo-
wego i Przyrodniczego UNESCO. Obecnie stanowi ona
jeden z najatrakcyjniejszych obiektów geoturystycz-
nych Polski.

Poszukiwania wysadowych z³ó¿ soli cechsztyñ-
skich rozpoczêto na Ni¿u Polski na prze³omie XVIII
i XIX w. Jednak¿e dopiero w 1869 r. dziêki wierce-
niom odkryto z³o¿e w okolicy Wapna, a nastêpnie
w 1871 r. z³o¿a w okolicy Inowroc³awia, gdzie w latach
1879–1907 uruchomiono dwie kopalnie. Od pocz¹tku
XX w. na rozleg³ych obszarach Ni¿u Polskiego odkryto
kilkadziesi¹t struktur solnych, w obrêbie których udo-
kumentowano kilkanaœcie z³ó¿ solnych. W okresie od
1975 r. do 1980 r. udokumentowano tak¿e trzy du¿e
z³o¿a soli kamiennej w regionie gdañskim (Mechelinki,
Zatoka Pucka i £eba). Rozpoznane z³o¿a soli potaso-
wo-magnezowych (Ch³apowo, Mieroszyno, Swarzewo
i Zdrada) udokumentowano zaœ w rejonie Zatoki Puc-
kiej w latach 1964–1971.

Aktualnie ca³kowite zasoby bilansowe soli kamien-
nej i soli potasowo-magnezowych, wystêpuj¹ce zarów-
no w strukturach wysadowych w œrodkowej Polsce, jak
i w z³o¿ach pok³adowych w rejonie Zatoki Gdañskiej,
a tak¿e na obszarze zapadliska przedkarpackiego, sza-
cuje siê na ponad 86 mld t. Zasoby te pochodz¹ z 19

udokumentowanych z³ó¿ soli kamiennej i piêciu z³ó¿
soli potasowo-magnezowych. Dziœ jednak tylko w trzech
jest prowadzona eksploatacja — w zak³adach górni-
czych Mogilno I, Góra i K³odawa. Ponadto w trzech
kolejnych obszarach jest w³aœnie prowadzona dzia³alnoœæ
poszukiwawczo-rozpoznawcza, w tym w jednym z³o¿u
pok³adowym Kazimierzów powy¿ej z³o¿a miedzi Sie-
roszowice na Dolnym Œl¹sku.

W historii rozwoju Polski sól ma szczególne miej-
sce. Od najdawniejszych czasów stanowi³a podstawê
rozwoju gospodarczego kraju. W czasach staro¿ytnych
sól by³a wykorzystywana na ziemiach polskich jako jed-
nostka monetarna, w œredniowieczu przynosi³a istotne
przychody do królewskiego skarbca, stanowi¹ce nawet
do 30% ówczesnego „bud¿etu” pañstwa polskiego.
Pocz¹tkowo wykorzystanie zasobów soli wi¹za³o siê
z zapotrzebowaniem na ten surowiec w postaci soli
spo¿ywczej, dopiero ostatnie dwa stulecia zmieni³y kie-
runki wykorzystania kopaliny — zaczêto j¹ stosowaæ
w przemyœle chemicznym i drogownictwie. Najwiêksz¹
produkcjê soli kamiennej odnotowano w latach 1986–1987,
siêga³a ona wówczas niemal 4,4 mln t rocznie. Nastêp-
nie do 2007 r. spad³a do ok. 3,5 mln t. G³ównym odbiorc¹
soli kamiennej i solanki jest dziœ przemys³ chemiczny
(95% ca³kowitej produkcji). Polska nale¿y do czo³owych
europejskich producentów tego surowca.

Obecnie dostrzegamy ogromne mo¿liwoœci wyko-
rzystania z³ó¿ soli nie tylko jako Ÿród³a cennego surowca,
lecz tak¿e jako bezpiecznych lokalizacji podziemnych
magazynów substancji, a tak¿e podziemnych sk³ado-
wisk odpadów.

Na razie w Polsce dzia³aj¹ jedynie 2 podziemne
magazyny zlokalizowane w utworach solnych. S¹ to
PMG Mogilno, przechowuj¹cy gaz ziemny, oraz PMRiP
Góra, w którym sk³aduje siê ropê naftow¹ i paliwa.
W budowie jest jeszcze PMG Kosakowo. Mo¿liwoœci
magazynowe naszego kraju s¹ jednak wielokrotnie
wiêksze i powinny byæ w sposób optymalny zagospoda-
rowane. Bezzbiornikowe magazynowanie gazu ziemne-
go, ropy naftowej i paliw p³ynnych daje bowiem szansê
na wykorzystanie pok³adów i struktur solnych w celu
poprawy bezpieczeñstwa energetycznego naszego kraju.

Nie wykluczone, ¿e ze wzglêdu na rozpoczêcie
tworzenia programu energetyki j¹drowej bêdziemy
wykonywaæ badania geologiczne pok³adów soli jako
potencjalnych miejsc sk³adowania odpadów promienio-
twórczych i wypalonego paliwa j¹drowego.

Szukaj¹c wiêc odpowiedzi na pytanie: Quo Vadis

Sal, s¹dzê, ¿e nie straci ona swego znaczenia dla funk-
cjonowania pañstwa.
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