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mineralne Górnego Œl¹ska i obszarów przyleg³ych.
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Praca sk³ada siê ze 175 stron tekstu, zawiera 61 fotografii, 26
rysunków i 6 tabel. Wyodrêbniono 9 rozdzia³ów oraz podsumo-
wanie. Zamieszczono tak¿e licz¹c¹ 84 pozycje bibliografiê, 2
tablice stratygraficzne, s³ownik obejmuj¹cy oko³o 175 terminów
geologicznych, a tak¿e skorowidz nazw miejscowych z³ó¿ i
kopalñ.

Dzie³o Wies³awa Gabzdyla i Mariana Gorola wype³nia lukê
w literaturze geologicznej, dotycz¹cej wszechstronnych regio-
nalnych opracowañ geologicznych poszczególnych czêœci ziem
polskich. Nawi¹zuje ono poœrednio do serii wydawnictw z koñca
lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku pt. Surowce mineralne...
(np. ziemi lubuskiej, regionu czêstochowskiego itp.). Nale¿y jed-
nak dodaæ, ¿e w ramach tej serii nie ukaza³a siê nigdy publikacja
dotycz¹ca Górnego Œl¹ska. Natomiast we wstêpie autorzy pod-
kreœlaj¹, ¿e recenzowana obecnie ksi¹¿ka jest po czêœci
nawi¹zaniem do wczeœniejszej publikacji W. Gabzdyla pt. Geolo-
gia i kopaliny Górnego Œl¹ska, która zebra³a wiele pozytywnych
recenzji. Niestety jej nak³ad dawno zosta³ wyczerpany.

Recenzowana praca stanowi wiêc autorskie dzie³o prof.
Wies³awa Gabzdyla, wybitnego geologa, wielce zas³u¿onego dla
rozwoju badañ geologicznych i surowcowych Górnego Œl¹ska i
ca³ej po³udniowej Polski oraz zdolnego przedstawiciela m³odego
pokolenia naukowców dr. in¿. Mariana Gorola. Praca tak
doœwiadczonych i zas³u¿onych autorów bardzo dobrze wpisuje
siê w nurt problematyki naukowej, uwzglêdniaj¹cej metody
badawcze stosowane w naukach geologicznych, mineralogicz-
nych oraz w rozwa¿aniach nad zasobami kopalin u¿ytecznych, a
tak¿e nad wp³ywem antropopresji przemys³owej i poprze-
mys³owej na œrodowisko przyrodnicze Górnego Œl¹ska.

Praca napisana zosta³a w chwili, kiedy kopaliny u¿yteczne
Górnego Œl¹ska, w oczach mediów i polityków, trac¹ na znacze-
niu, kiedy gospodarka polska stoi na surowcowym rozdro¿u.
W³aœnie likwidowana jest kolejna kopalnia wêgla kamiennego
Rudzkiej Kompanii Wêglowej — kopalnia Wirek w Rudzie
Œl¹skiej. Dlatego te¿ prezentacja budowy geologicznej regionu i
jego zasobów jest wa¿nym elementem dyskusji o kierunkach roz-
woju gospodarczego i cywilizacyjnego Górnego Œl¹ska i ca³ego
naszego kraju.

Praca Wies³awa Gabzdyla i Mariana Gorola jest bardzo
potrzebna. Na opisywanym przez nich terenie dzia³aj¹ dwie silne
akademickie placówki geologiczne, a dwie nastêpne rozwijaj¹
swoj¹ dzia³alnoœæ, po wschodniej i zachodniej stronie Górnego
Œl¹ska. W dobie propagowania bardzo specjalistycznych, niekie-
dy wirtualno-futurystycznych badañ, monografia obszaru tak
wa¿nego dla naszego kraju, jest wrêcz niezbêdna. Stanowi ona
wspania³e podsumowanie, niezwyk³e kompendium wiedzy o klu-
czowym regionie przemys³owym Polski.

Du¿¹ zalet¹ pracy jest równie¿ interdyscyplinarne podejœcie
do przedstawienia problematyki budowy geologicznej i bogactw
mineralnych. Pierwszy rozdzia³ zawiera opis regionu w
nawi¹zaniu do historii zmieniaj¹cych siê granic i stosunków pol-
sko-czesko-niemieckich. Rozdzia³ drugi zaœ opisuje wyodrêb-
nione przez specjalistów, na terenie Ziemi Œl¹skiej, regiony
fizycznogeograficzne. Natomiast nastêpny, trzeci rozdzia³, pre-
zentuje ciekaw¹ retrospekcjê dziejów wydobywania kopalin na
tym obszarze. Dopiero w rozdziale czwartym, w sposób detalicz-
ny i bardzo kompetentny, opisano budowê geologiczn¹. Z kolei
rozdzia³ pi¹ty poœwiêcony jest kopalinom Górnego Œl¹ska,
g³ównie wêglowi kamiennemu, wêglowi brunatnemu, torfom,
gazom ziemnym, rudom cynkowo-o³owiowym, rudom ¿elaza,
soli kamiennej, siarce, gipsom oraz wielu innym surowcom skal-
nym. Nie zapomniano tak¿e o wodach mineralnych. W zasadzie
rozdzia³y czwarty i pi¹ty decyduj¹ o wysokiej wartoœci meryto-
rycznej pracy. Pozosta³e rozdzia³y: G³ówne zbiorniki wód pod-
ziemnych, Oddzia³ywanie górnictwa na œrodowisko oraz Odpady
przemys³owe pochodzenia mineralnego maj¹ zdecydowanie
mniejsz¹ objêtoœæ, a swoj¹ wartoœæ uzyskuj¹ jako dope³nienie
g³ównej czêœci ksi¹¿ki.

Treœæ ostatnich dwóch rozdzia³ów Perspektywy surowcowe
Górnego Œl¹ska oraz Podsumowanie pozwalaj¹ recenzentowi
mieæ nadziejê, ¿e na Górnym Œl¹sku nie tylko bêdzie eksploato-
wany w dalszym ci¹gu humusowy i sapropelowy wêgiel kamien-
ny, ale tak¿e kopaliny towarzysz¹ce, takie jak np. metan, rudy
¿elaza, ³upki ogniotrwa³e i szlifierskie, bentonity, solanki oraz
pierwiastki œladowe. Warto mieæ na wzglêdzie niewielkie z³o¿a
wêgla brunatnego i torfu o ograniczonym znaczeniu gospodar-
czym. Trzeba tak¿e pamiêtaæ o du¿ym z³o¿u soli na obszarze
Rybnik–¯ory–Orzesze, a tak¿e o tym, ¿e sól mo¿na pozyskiwaæ z
zasolonych podziemnych wód kopalnianych. Ponadto wspo-
mnieæ nale¿y, ¿e niewielkie z³o¿a siarki rodzimej wystêpuj¹ w
obszarze Pszów–Kokoszyce–Rogów. Noœnikiem siarki s¹ tak¿e
piryty eksploatowane w pok³adach wêgla kamiennego oraz
siarczki w rudzie cynkowo-o³owiowej. Wed³ug autorów z³o¿a
rud cynkowo-o³owiowych oraz rud ¿elaza w okolicach Olkusza i
Bytomia, maj¹ ju¿ tylko historyczne znaczenie. Podobnie przed-
stawia siê sprawa eksploatacji gipsu w Dzier¿ys³awiu ko³o Kie-
trza i w Czernicy ko³o Rydu³tów.

Dzie³o autorstwa tak znakomitych geologów stanowi kompe-
tentne podsumowanie najwa¿niejszych osi¹gniêæ badawczych i
utylitarnych ostatnich lat. Stanowi wartoœciowy materia³
pogl¹dowy i dydaktyczny nie tylko dla geologów i studentów
geologii, ale tak¿e przedstawicieli œwiata przemys³u, administra-
cji i polityki. Równie¿ pod wzglêdem formalnym i edytorskim
praca przygotowana jest bardzo starannie.

Szkoda tylko, ¿e z powodu niewielkiego nak³adu oraz braku
promocji, dzie³o tak istotne dla poznania budowy geologicznej
ziem polskich nie zosta³o jeszcze szerzej skomentowane na ró¿-
nych spotkaniach geologów, a tak¿e na ³amach czasopism geolo-
gicznych w kraju i za granic¹.

Janusz Skoczylas
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