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Recenzowana monografia to oryginalne i monumentalne dzie³o
podsumowuj¹ce stan wiedzy o niemal wszystkich przyrodniczych i utylitarnych zagadnieniach zwi¹zanych z poznawaniem,
oszacowaniem, eksploatacj¹ i wykorzystaniem wêgla kamiennego na Górnym Œl¹sku. Autorzy zwrócili szczególn¹ uwagê na
stan badañ oraz stan ogólnej wiedzy o wêglach koksowych okolic
Jastrzêbia, a g³ównie tzw. monokliny Zofiówki.
Zespó³ wysoce kompetentnych autorów przedstawi³ pracê
wyj¹tkow¹ pod ka¿dym wzglêdem, która stanowi wa¿ny krok
w dzia³aniach nad przywróceniem odpowiedniej roli i znaczenia
wêglowi kamiennemu, a w szczególnoœci wêglom koksowym,
w priorytetach gospodarki energi¹ w Polsce.
Autorzy wykazali siê g³êbok¹ znajomoœci¹ zagadnieñ zwi¹zanych z warunkami powstawania wêgli, z budow¹ geologiczn¹
Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego, a przede wszystkim wêgli
koksowych w rejonie Jastrzêbia. Charakterystyka okreœlonych
zagadnieñ, zestawienia i ocena zgromadzonych danych, jak i szersze ni¿ dotychczas nawi¹zanie do budowy geologicznej czeskiej
czêœci zag³êbia wêglowego zas³uguj¹ na podkreœlenie i aprobatê.
Recenzent jest pe³en uznania dla ogromu wykonanej pracy.
Przede wszystkim jest to monografia po³udniowo-zachodniej czêœci
GZW. Jednoczeœnie ksi¹¿ka ma wszelkie walory nowoczesnego
podrêcznika z zakresu szeroko rozumianych nauk geologicznych, górniczych i przeróbki wêgla.
Publikacja sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów oraz przedmowy
napisanej przez zas³u¿onego dla Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego geologa górniczego prof. Krystiana Probierza.
Nie sposób przedstawiæ ca³¹ wartoœæ merytoryczn¹ zawart¹
w ka¿dym interesuj¹cym rozdziale. Warto jedynie podkreœliæ, ¿e
wêgle koksowe monokliny Zofiówki wystêpuj¹ce ko³o Jastrzêbia
s¹ jedynymi eksploatowanymi w Polsce. S¹ to wêgle ortokoksowe typu 35.
Recenzowana monografia stanowi wynik realizowanego przez
przedstawicieli przemys³u koksowego oraz geologów i górników
z³o¿owych i technologów projektu pt. „Inteligentna koksownia”,
finansowanego w wiêkszoœci ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i prowadzonego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Geolodzy i górnicy, podaj¹c charakterystykê geologiczno-górnicz¹ z³ó¿ i pok³adów wêgla koksowego, umo¿liwiaj¹ chemikom, technologom i praktykom bardziej racjonalne i kompetentne
pobieranie prób wêgla do badañ nad jeszcze precyzyjniejszym
okreœlaniem parametrów jakoœci tego surowca.
Problem jakoœci wydobywanego wêgla koksowego jest istotny nie tylko dla chemików i technologów, lecz tak¿e dla przedstawicieli ochrony œrodowiska.
W przedmowie i we wstêpie zwrócono uwagê na zmiennoœæ
i niejednolitoœæ interpretacji skutków globalnego ocieplenia wywo³anego rzekomo emisj¹ nadmiernej iloœci CO2 przez cz³owieka.
Mocno podkreœlono te¿ fakt, ¿e 90% energii elektrycznej w Polsce produkowane jest z wêgli i ¿e polski interes i punkt widzenia
w zakresie pozyskiwania energii z wêgla diametralnie ró¿ni¹ siê
od interesów i punktu widzenia innych pañstw Unii Europejskiej.
Dog³êbne poznanie genezy wêgla kamiennego, warunków
jego wystêpowania w GZW, a szczególnie w monoklinie Zofiówki, stanowi klucz do rozpoznania z³ó¿ wêgla kamiennego, jego
racjonalnego wydobycia, tak¿e z punktu widzenia jakoœci jego
oczekiwanych i po¿¹danych parametrów.
W rozdziale drugim przypomniano teorie wyjaœniaj¹ce powstanie wêgli, a w trzecim omówiono aktualnie obowi¹zuj¹ce klasyfikacje wêgla i metody oceny jego jakoœci w z³o¿u. W rozdziale
czwartym przedstawiono rys budowy geologicznej GZW, a w
kolejnym szczegó³owe dane dotycz¹ce geologicznych warunków
wystêpowania wêgli koksowych. Opisano m.in. litostratygrafiê,
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podstawowe zrêby tektoniki, wreszcie zasoby i jakoœæ badanych
wêgli koksowych, a tak¿e sposoby i rodzaje górniczej eksploatacji.
Charakterystyka jakoœci wêgli koksowych monokliny Zofiówki,
obejmuj¹ca równie¿ zmiany we wszystkich kierunkach, zosta³a
profesjonalnie udokumentowana i przedstawiona w rozdziale
szóstym. Sporz¹dzono j¹ m.in. na podstawie specjalnie utworzonej cyfrowej bazy danych z wyników badañ 2730 próbek
(o znanych wspó³rzêdnych X, Y, Z). Otrzymano bazê obejmuj¹c¹
41 000 oznaczeñ ró¿nych parametrów wêgli wystêpuj¹cych na
badanym obszarze.
Recenzowana praca, niezale¿nie od wielu zasygnalizowanych walorów i nowych wartoœci, cechuje siê jeszcze pewnymi
elementami, które wyró¿niaj¹ j¹ spoœród wielu innych pozycji
dotycz¹cych Górnego Œl¹ska. Przede wszystkim opis budowy
geologicznej nie ogranicza siê tylko do polskiej czêœci GZW, lecz
nawi¹zuje tak¿e do osi¹gniêæ i postêpów badañ geologiczno-górniczych w Czechach. Ponad 13% literatury, na któr¹ powo³uj¹ siê
autorzy, to publikacje czeskie. Równie¿ jednym z recenzentów
jest dziekan Wydzia³u Górniczo-Geologicznego Wy¿szej Szko³y
Górniczej – Uniewrsytetu Technicznego w Ostrawie prof. Vladimír Slivka.
Inn¹ zalet¹ monografii jest interdyscyplinarne podejœcie do
przedstawianego problemu. Czytelnicy otrzymuj¹ nie tylko opis
historii powstania z³o¿a, jego budowy geologicznej i uwarunkowañ górniczych, lecz tak¿e technologiczno-chemiczne parametry
wêgla, które mog¹ pomóc technologom, chemikom i innym przedstawicielom przemys³u koksowniczego w lepszym doborze wêgla
lub bardziej racjonalnym mieszaniu wsadu w koksowniach.
Ksi¹¿ka zosta³a wydana bardzo starannie, na kredowym papierze i jest godna polecenia geologom, górnikom, technologom przeróbki wêgla, a tak¿e studentom, adeptom nauk o Ziemi, technologii
i przetwórstwa bogactw mineralnych, g³ównie wêgla kamiennego.
Wszystkie rysunki (m.in. mapy, przekroje) wykonano z u¿yciem
technik cyfrowych.
Janusz Skoczylas

