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RECENZJE
Mayer W., Clary R.M., Azuela L.F., Mota T.S. & Wo³kowicz S. (red.) – History of Geoscience. Celebrating
50 Years of INHIGEO. Geol. Soc. Sp. Publ., 442:
1–499, indeks.
Z satysfakcj¹ nale¿y odnotowaæ, ¿e na 50-lecie
INHIGEO (International Commission of the History of
Geological Sciences) ukaza³o siê specjalne wydanie publikacji Geological Society. Jednym z jego redaktorów jest
S. Wo³kowicz (przewodnicz¹cy Sekcji Historii Nauk Geologicznych Polskiego Towarzystwa Geologicznego – PTG).
W tomie znajduje siê 40 publikacji poœwiêconych ró¿nym
aspektom historii nauk geologicznych w ró¿nych krajach,
a tak¿e historii ró¿nych geologicznych idei i koncepcji.
Piêæ z nich to teksty polskich autorów, w wiêkszoœci pracowników Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego.
Ksi¹¿ka sk³ada siê ze wstêpu i dziewiêciu rozdzia³ów.
Pierwszy z nich, z³o¿ony z piêciu artyku³ów, jest poœwiêcony historii INHIGEO i znaczenia tej organizacji w gromadzeniu wiedzy o historii ró¿nych dziedzin geologii oraz
o ludziach, którzy historiê tê tworzyli lub wspó³tworzyli.
Wspó³autorem jednego z tekstów, o wydarzeniach z pocz¹tków istnienia INHIGEO, jest nie¿yj¹cy ju¿ Stanis³aw
Czarniecki – wybitny badacz historii geologii w Polsce.
Rozdzia³ drugi to tylko jeden artyku³, którego autor –
B.J. Cooper – odpowiada na pytanie dlaczego trzeba i warto badaæ historiê geologii. Trzecia czêœæ jest najobszerniejsza, poœwiêcona teoriom, ideom i koncepcjom w geologii,
sk³ada siê z dziewiêciu artyku³ów, z których dwa jest autorstwa polskich geologów. Pierwszy z nich, G. Rackiego, jest
poœwiêcony zas³ugom Hogo Ko³³¹taja w powstaniu koncepcji uniformitaryzmu, drugi zaœ historii rozwoju idei
ekspansji Ziemi i jej krytyki (S. Cwojdziñski).
W rozdziale czwartym (trzy artyku³y) s¹ omawiane
zagadnienia zwi¹zane z nauczaniem historii nauk o Ziemi,
a w nastêpnym – z histori¹ udzia³u kobiet naukach. Kolejna, biograficzna czêœæ prezentuje sylwetki czterech geologów: G.E. Shchurowskiego, C.E. Duttona, J. Frenguelli
i M.T. Kobayashi. W oœmiu artyku³ach rozdzia³u siódmego
s¹ omawiane (s³u¿by, muzea, komisje) instytucje geologiczne w ró¿nych krajach kilku kontynentów. Jeden z czterech tekstów nastêpnego rozdzia³u jest autorstwa M. Granicznego, K. Wo³kowicz, H. Urban i S. Wo³kowicza,
przedstawiono w nim udzia³ Polaków w geologicznych
badaniach Syberii i Dalekiego Wschodu. Ostatni rozdzia³,
poœwiêcony historii poszukiwañ i eksploatacji wêglowodorów, zawiera artyku³ autorstwa wymienionego wy¿ej
zespo³u o historii przemys³u naftowego w Polsce przed
1939 r.
Trzeba siê cieszyæ, ¿e wœród cz³onków INHIGEO znajduj¹ siê geolodzy z naszego kraju, poniewa¿ w wielu kra-
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jach osi¹gniêcia polskich geologów s¹ ma³o znane, a wielu
z nich wnios³o ogromny wk³ad zarówno w dziedzinie stratygrafii, geologii regionalnej, petrografii, jak i geologii
z³o¿owej. Dlatego te¿ prezentowana ksi¹¿ka z pewnoœci¹
bêdzie mia³a wp³yw na w³aœciwe umiejscowienie polskiej
geologii w historii nauki. Uœwiadomi ona te¿ zapewne polskim Czytelnikom, ¿e poznawanie historii nauk geologicznych we w³asnym kraju jest nie mniej wa¿ne ni¿ odkrycie
nowego gatunku kopalnego ju¿ organizmu, czy ustalenie
wieku tej czy innej intruzji. Trzeba bowiem przyznaæ, ¿e
publikacje z zakresu historii nauk o Ziemi wielu Czytelników uwa¿a za ciekawe, choæ nie maj¹ce wiêkszej wartoœci naukowej. Podejœcie to nale¿y koniecznie zmieniæ
i taki te¿ cel przyœwieca miêdzy innymi cz³onkom Sekcji
Historii Nauk Geologicznych Polskiego Towarzystwa
Geologicznego.
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