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To ju¿ dziewi¹ta ksi¹¿ka z popularnonaukowej serii
Nauka dla ciekawych – o Ziemi i Kosmosie, wydawanej
przez Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ im. Stanis³awa Staszica w Krakowie. Wszystkie dotychczasowe publikacje z tej
serii ujawnia³y Czytelnikom tajemnice Ziemi i jej historiê,
nie tylko zapisan¹ w kamieniu, ale i w wytworach ludzkiej
pracy, jakimi s¹ przecie¿ kopalnie. Do tej pory ukaza³y siê
ju¿ dwie „solne” pozycje, dotycz¹ce kopalni soli w K³odawie i w Wieliczce. Dobrze siê wiêc sta³o, ¿e Czytelnik
otrzyma³ równie¿ wyczerpuj¹c¹ informacjê o kopalni soli
w Bochni, najstarszej w naszym kraju, która, jak twierdz¹
niektórzy, jest jeszcze piêkniejsza ni¿ znana na ca³ym œwiecie kopalnia w Wieliczce.
Ksi¹¿ka „W g³¹b soli i czasu w kopalni soli Bochnia”
sk³ada siê z kilkunastu krótkich rozdzia³ów. Pierwsze dwa
rozdzia³y dotycz¹ po³o¿enia geograficznego i odkrycia
z³o¿a soli w Bochni. Cztery kolejne zosta³y poœwiêcone
zagadnieniom geologicznym. Autorzy wyjaœnili w nich
genezê soli w mioceñskim morzu i procesy, dziêki którym
powsta³o z³o¿e soli w Bochni, scharakteryzowali równie¿
jego g³ówne minera³y i ska³y, a na koñcu przedstawili
budowê geologiczn¹ z³o¿a.
Po historii geologicznej z³ó¿, czytaj¹c trzy kolejne rozdzia³y, przenosimy siê do bli¿szych nam czasów i poznajemy m.in. losy kopalni wczoraj i dziœ, od dawnych metod
eksploatacji z³o¿a w œredniowieczu po dzisiejsze funkcje
edukacyjne i atrakcje turystyczne. Opisano w nich przestrzenn¹ strukturê kopalni, która dzia³a³a jeszcze kilkadziesi¹t lat temu, sposoby eksploatacji soli, a tak¿e zagro¿enia
naturalne w kopalni: metanowe i wodne. Dziœ kopalnia
pe³ni przede wszystkim funkcje turystyczne. Oferuje miêdzy innymi przeprawê drewnian¹ ³odzi¹ przez podziemn¹
komorê zalan¹ solank¹ (bardzo brakuje takiej atrakcji w
kopalni w Wieliczce). Trasê turystyczn¹ wzbogaca multimedialna prezentacja historii kopalni, rozwoju technik
wydobywczych, a tak¿e historii handlu sol¹. Na stanowiskach wyposa¿onych w holoekrany i multimedialne manekiny turyœci mog¹ odbyæ podró¿ w czasie od W³adys³awa
Wstydliwego do lat wspó³czesnych.
Na dalszych kartach ksi¹¿ki znajduj¹ siê ciekawostki:
legenda o œw. Kindze, opisy dawnych górników eksploatuj¹cych ¿upê bocheñsk¹, ich mundury, tradycje i œwiêta. Jest te¿ informacja o zwi¹zkach bocheñskich górników
z rumuñsk¹ kopalni¹ soli w Kaczycach. Do budowy tej
kopalni potrzebni byli wykwalifikowani górnicy, dlatego
w 1792 r. sprowadzono do Kaczyc 20 rodzin górniczych
z Bochni. Wkrótce po tym jak jednemu z Polaków
powierzono stanowisko góromistrza ta rumuñska kopalnia sta³a siê w XVIII w. jedn¹ z najnowoczeœniejszych w
Europie. Œlady Polaków zachowa³y siê w Kaczycach do
dziœ. Równie¿ i tê kopalniê mo¿na zwiedzaæ, a jej podziemne kaplice i jeziora przypominaj¹ atmosfer¹ kopalniê w Bochni.
Ksi¹¿kê wieñczy krótki spis popularnej literatury na
temat kopalnictwa soli oraz instrukcja korzystania z za³¹czonej p³yty CD, na której znajduje siê pokaz slajdów z linkami do galerii obrazów 2D i 3D, filmów i panoram. Do

przegl¹dania galerii 3D nale¿y u¿ywaæ okularów anaglifowych, które zosta³y do³¹czone do tego wydania ksi¹¿ki.
Dla Czytelnika wa¿ny bêdzie zapewne fakt, ¿e ksi¹¿kê
tê napisali ludzie, którzy od wielu lat s¹ zwi¹zani z kopalni¹ soli w Bochni. Jednym z autorów tej niewielkiej
ksi¹¿eczki jest nie¿yj¹cy ju¿ niestety Janusz Wiewiórka –
wieloletni g³ówny geolog górniczy kopalñ soli w Wieliczce i Bochni, a tak¿e kustosz Muzeum ¯up Krakowskich.
Krzysztof Ziêba przez 8 lat kierowa³ Kopalni¹ Soli „Bochnia” i to on doprowadzi³ do wpisu w 2013 r. zabytkowych
wyrobisk tej kopalni na listê œwiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Micha³ Flasza to
g³ówny geolog górniczy Kopalni Soli „Bochnia”, a Katarzyna Poborska-M³ynarska jest pracownikiem Katedry
Górnictwa Podziemnego AGH. Ten sk³ad autorów – absolwentów AGH – sprawia, ¿e ta niewielka przecie¿ ksi¹¿eczka mo¿e byæ uwa¿ana za doskona³¹ pod wzglêdem
merytorycznym.
Podobnie jak poprzednie publikacje z tej serii, równie¿
i prezentowana jest skierowana do bardzo szerokiego grona odbiorców – od m³odzie¿y po studentów uniwersytetów
trzeciego wieku. Jest to bardzo po¿yteczna i wartoœciowa
pozycja, o du¿ych walorach edukacyjnych. Jej plusem jest
zwiêz³oœæ i prostota, dziêki czemu uczy nie nudz¹c. To
wa¿na cecha, gdy¿ wiele wartoœciowych pozycji popularnonaukowych jest odk³adanych na pó³kê, poniewa¿ czytelnicy nie mog¹ przebrn¹æ przez kilkaset stron trudnego i nie
zawsze ilustrowanego tekstu.
Z pewnoœci¹ zarówno autorom, jak i wydawcy oraz
redaktorowi cyklu wydawniczego, profesorowi Andrzejowi Maneckiemu, nale¿¹ siê wyraz uznania. Mo¿na s¹dziæ,
¿e kolejne pozycje z tego cyklu bêd¹ równie interesuj¹ce.
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