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RECENZJE
Andrzej Manecki – Agaty i krzemienie. Geneza piêkna –
piêkno genezy. Wyd. AGH, Kraków 2015, s. 90 + CD.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie wydaje bardzo ciekaw¹ seriê niewielkich ksi¹¿eczek popularnonaukowych o Ziemi i Kosmosie zatytu³owan¹ „Nauka dla
ciekawych”. Maj¹ one w sposób atrakcyjny popularyzowaæ wiedzê z dziedziny geologii w nawi¹zaniu do kosmicznej i geologicznej historii Ziemi. Seria jest przeznaczona
dla szerokiego krêgu odbiorców, a poszczególne jej pozycje mog¹ byæ pomoc¹ dydaktyczn¹ dla nauczycieli czy
wyk³adowców. Do³¹czona do ka¿dej pozycji p³yta CD bêdzie zapewne stanowi³a dodatkowy element edukacyjny,
poniewa¿ ilustracje i komentarze przedstawione w formie
prezentacji s¹ uzupe³nieniem g³ównego tekstu.
„Agaty i krzemienie. Geneza piêkna – piêkno genezy”
to siódma ksi¹¿ka serii. Ma ona na celu przybli¿enie czytelnikowi piêkna agatów i krzemieni, bior¹c pod uwagê ich
ca³kiem fascynuj¹c¹ genezê. Jej autorem jest prof. dr hab.
in¿. Andrzej Manecki – mineralog i petrograf z Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, twórca wielu podrêczników i publikacji z zakresu mineralogii. Dziêki temu czytelnik otrzymuje ksi¹¿kê, która powsta³a na podstawie rzetelnej wiedzy, co w publikacjach popularnonaukowych nie
zawsze siê zdarza.
Prezentowana pozycja jest podzielona na cztery czêœci.
Pierwsza z nich dotyczy agatów. Po wprowadzeniu w problematykê – pocz¹wszy od etymologii nazwy po ich genezê –
autor w sposób skrótowy, ale konkretny, opisuje najpierw
agaty syngenetyczne (kuliste, migda³owcowe oraz ró¿nokszta³tne, w tym gwiaŸdziste) i epigenetyczne (¿y³owe,
wulkaniczne, gejzeryty i polewy gejzerytowe, skrzemienia³e drewno i in.), a nastêpnie ich wystêpowanie na œwiecie i w Polsce. Kilka s³ów zosta³o poœwiêconych krajowym
gie³dom agatów, a tak¿e rekomendacji najciekawszych publikacji ksi¹¿kowych i albumowych o tych minera³ach.
Ciekawe, ¿e najobszerniejszy jest rozdzia³ o ich nazewnictwie, w którym autor przedstawia ok. 100 ich nazw najczêœciej cytowanych w literaturze i najchêtniej nadawanych przez kolekcjonerów.
W drugiej czêœci zosta³y przedstawione krzemienie
i czerty. Szczególn¹ uwagê autor poœwiêca krzemieniom
pasiastym, ich genezie i wystêpowaniu w Polsce, w tym na
terenie prehistorycznych podziemnych kopalni w Krzemionkach Opatowskich. Znajduje siê w niej równie¿ krótka prezentacja narzêdzi z krzemieni i parê s³ów o ich wojennym
wykorzystaniu (w pistoletach i karabinach ska³kowych).
Dzia³ trzeci publikacji to opis sk³adu mineralnego
agatów i krzemieni. Autor przeznacza kilka zdañ dla ka¿dego minera³u wchodz¹cego w ich sk³ad (kwarc, chalcedon, cristobalit, trydymit, mogánit, opal). Wiadomoœci
podane s¹ w sposób encyklopedyczny. Nie ma tu barwnych
opisów tylko suche fakty. To nie wada ksi¹¿ki tylko chyba
zamierzony cel jej twórcy, chocia¿ w innych fragmentach

daje siê ponieœæ swemu temperamentowi, przechodz¹c do
stylu bardziej dziennikarskiego.
Ostatnia czêœæ publikacji to aneks, w którym czytelnik
znajdzie informacje o pañstwowych oraz prywatnych kolekcjach agatów i krzemieni pasiastych, ich ekspozycjach
w muzeach prywatnych oraz o stowarzyszeniach kolekcjonerów, a tak¿e lista najbardziej znanych indywidualnych ich zbieraczy. Ca³oœæ koñczy spis najwa¿niejszej
literatury dotycz¹cej tych minera³ów.
Trzeba przyznaæ, ¿e jak na ksi¹¿eczkê o takiej tematyce
ma³o jest w niej kolorowych zdjêæ bajecznych okazów,
jakimi s¹ agaty i krzemienie. Tê skromnoœæ szaty ilustracyjnej nieco zrekompensuje nam p³yta CD.
W sumie czytelnik otrzymuje rzeteln¹ porcjê wiedzy
o agatach i krzemieniach, chyba pierwszy raz obejmuj¹c¹
tak szeroka problematykê. Ksi¹¿ka na pewno zainteresuje
nie tylko kolekcjonerów, ale wszystkich, dla których piêkno zaklête w ska³ach jest zawsze obiektem podziwu i sk³ania do poznania wiedzy o jego pochodzeniu. Tê mi³¹ dla
autora rekomendacjê nieco m¹ci fakt, ¿e czêœæ nak³adu
zosta³a Ÿle z³o¿ona i brakuje w nim dziesiêciu wa¿nych dla
ksi¹¿ki stron. Trzeba mieæ nadziejê, ¿e czytelnik kupuj¹cy
tê pozycjê w ksiêgarni otrzyma egzemplarz pozbawiony
wad.
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