OD REDAKCJI
Zapraszamy do lektury czwartego tomu Hereditas Minariorum. Tym razem
znaczną część wydania stanowią artykuły o charakterze inwentaryzacyjnym i porządkującym wiedzę na temat reliktów robót górniczych, prowadzonych w różnych
rejonach położonych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Poszczególne
publikacje dotyczą górnictwa uranu w Kowarach (opracowanie stanowi kontynuację artykułów publikowanych m in. w poprzednim tomie naszego wydawnictwa)
i miedzi w rejonie Kondratowa, wydobycia węgla brunatnego w okolicy Gubina
(kontynuacja tematów prezentowanych w Hereditas Minariorum II i III), kamieniołomów ziemi kłodzkiej, historii wydobycia bituminów w Galicji oraz reliktów
górnictwa skalnego archipelagu Sortavala (Jezioro Ładoga).
Warto zwrócić uwagę na ciekawe opracowanie opisujące „epopeję” dwóch sztab
ołowiu, rozpoczynającą się w XIX-wiecznym hiszpańskim zagłębiu wydobycia rud
polimetalicznych Linares – La Carolina, a zakończoną penetracją dna Kanału La
Manche przeprowadzoną za pomocą zdalnie sterowanego pojazdu „Zeus” przez
członków stowarzyszenia Odyssey Marine Exploration.
W tomie zamieszczamy też przedruk przemówienia Pana Józefa Wąsacza, Wiceprezesa Krajowego Zarządu Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników. Okazję po temu dała, obchodzona w tym roku, 25. rocznica utworzenia
organizacji zrzeszającej w swoich szeregach ludzi, którzy przez dziesięciolecia byli
skazywani na zapomnienie. W kolejnym tomie Hereditas Minariorum przedstawimy
szersze opracowanie na ten temat.
Niestety nasze czasopismo nadal nie dostało szansy starania się o punkty przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego periodycznym wydawnictwom naukowym. Zgodnie z Informacją z dn. 11 września 2017 r., opublikowaną
na stronie Ministerstwa „w bieżącym roku nie będzie przeprowadzona ocena czasopism
naukowych”. Gotowi do działania oczekujemy na rozpoczęcie procesu ewaluacji w
przyszłym roku.
Do ostatniego wydania Hereditas Minariorum wkradły się niestety dwa błędy, za
które Redakcja serdecznie przeprasza. W artykule pt. „Historia eksploatacji węgla
kamiennego na polu »Piast« w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku z uwzględnieniem
zjawiska wyrzutów gazów i skał”, obok Panów Macieja Bodlaka i Roberta Borzęckiego, zabrakło trzeciego Autora: Pana Andrzeja Zibrowa. Natomiast w artykule
„Ochrona, konserwacja i restauracja kamiennych obudów wyrobisk podziemnych”
pojawiła się niepoprawna aﬁliacja dwóch spośród Autorów: powinno być „Wydział
Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, Gliwice”. Oba błędy zostały poprawione
w cyfrowych wersjach publikacji.

6

Od Redakcji

EDITORIAL
Welcome to the fourth volume of Hereditas Minariorum. This time, a signiﬁcant
portion of the issue is made up of articles on the organisation and structure of the
knowledge of relics’ mining carried out in Poland and beyond. Individual publications relate to uranium mining in Kowary, copper mining in the area of Kondratow,
extraction of lignite from around Gubin, quarries of Klodzko area, the history of
extraction of bitumen in Galicia and relics of mining rock in the Sortavala archipelago (Lake Ladoga).
We recommend a close reading of the tale of two ingots of lead, a story beginning in the 19th-century Spanish area of exploitation polimetalic ores in Linares-La
Carolina, and ending with the penetration of the bottom of the English Channel
by the members of the Odyssey Marine Exploration with the use of Zeus, a radio
controlled vehicle.
This volume also includes a reprint of speech by Joseph Wąsacz, Vice President
of the National Board of Directors of the Politically Repressed Soldier-Miners. The
reprint follows the 25th anniversary of the creation of an organization associating
in their ranks people who, for decades, had been put to oblivion. The next volume
of Hereditas Minariorum will include a wider study on this topic.
We are sorry to inform you that our magazine has not been granted the opportunity to apply for points awarded to scientiﬁc publications by the Ministry of
Science and Higher Education. According to information of 11 September 2017
published on the website of the Ministry “no assessment of scholarly journals shall
be carried out in the current year”. We are therefore waiting to start the evaluation
process next year.
We would like to sincerely apologise for the two errors that appeared in the last
issue of Hereditas Minariorum. In the ﬁrst instance, there were three authors of “The
hazards of gas and rock outbursts in the old mine Ruben (“Piast” Nowa-Ruda)”
along with Maciej Bodlak and Robert Borzęcki, there was also Andrzej Zibrow. In
the second, the two authors of “Faculty of Mining and Geology, Silesian University
of Technology, Gliwice” are currently aﬃliated to the “Faculty of Mining and Geology, Silesian University of Technology, Gliwice”. Both errors have been corrected in
the digital versions of the publication.

