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RECENZJE
W.R. KOWALSKI – Astronomiczne uwarunkowania
trzêsieñ ziemi oraz innych zjawisk przyrodniczych
(z przyk³adami zastosowania w dzia³alnoœci ludzkiej).
Wyd. Techno-Terra Consulting, W³odzimierz Kowalski,
Warszawa 2017, 374 str., 32 fot., 25 fig.
Jest w zasadzie tylko jeden powód, dla którego bez
zastrze¿eñ mogê poleciæ tê ksi¹¿kê. S¹ to liczne, dok³adne
opisy wieku katastrof przyrodniczych, które w ró¿nych
czasach historycznych nawiedzi³y Ziemiê. Mo¿na w niej
znaleŸæ naprawdê wiele faktów dotycz¹cych ró¿nych gwa³townych zjawisk przyrodniczych i nie tylko przyrodniczych z minionych czasów. Innych powodów w³aœciwie
brak. Autor usi³uje udowodniæ zwi¹zek wzajemnej pozycji
cia³ niebieskich z katastrofami przyrodniczymi (i nie tylko)
na Ziemi. I choæ ka¿d¹ katastrofê dokumentuje odpowiednimi pozycjami ró¿nych cia³ niebieskich, to przecie¿ nie
przek³ada siê to w ¿aden sposób na mo¿liwoœæ prognozowania tych zjawisk na podstawie maj¹cych nast¹piæ
odpowiednich pozycji planet i ksiê¿yców. Publikacja
Astronomiczne uwarunkowania trzêsieñ ziemi oraz innych
zjawisk przyrodniczych (z przyk³adami zastosowania w dzia³alnoœci ludzkiej) to swoista ciekawostka z zakresu nauk
o Ziemi, która nie ma jednak na razie zwi¹zków z nauk¹.
Na razie, bo mo¿e jednak w przysz³oœci jakieœ daj¹ce siê
udowodniæ zwi¹zki katastrof przyrodniczych z uk³adem
cia³ niebieskich znajd¹ potwierdzenie. Obecnie mo¿na potraktowaæ tê ksi¹¿kê jako opis gwa³townych zjawisk przyrodniczych (i nie tylko).
Recenzowana pozycja sk³ada siê ze wstêpu, szeœciu
czêœci, zakoñczenia, literatury cytowanej i piêciu aneksów,
które stanowi¹ niemal po³owê jej objêtoœci. Trzeba przyznaæ, ¿e Autor wykaza³ wiele odwagi, wydaj¹c tê ksi¹¿kê,
gdy¿ w latach poprzednich ukaza³o siê wiele opracowañ,
których usi³owano wyjaœniæ zwi¹zki trzêsieñ ziemi z pozycj¹ astronomiczn¹ Ziemi wzglêdem innych cia³ niebieskich. Tu jednak chodzi nie tylko o trzêsienia ziemi, ale te¿
o erupcje wulkaniczne, tsunami, powodzie, wichury, ruchy
masowe, po¿ary w kopalniach wêgla kamiennego czy nawet
katastrofy górnicze i budowlane.
W kolejnych rozdzia³ach Autor przedstawia opisy wielu
zjawisk przyrodniczych i technogenicznych, które, jego
zdaniem, pokrywaj¹ siê z odpowiedzialnym za to uk³adem
cia³ niebieskich. S¹dzê, ¿e jest to najwartoœciowsza czêœæ
tej ksi¹¿ki. W³odzimierz R. Kowalski dotar³ do wielu opisów zupe³nie dla mnie nieznanych, prezentuj¹c te¿ du¿o
interesuj¹cych fotografii. Z treœci rozdzia³ów przebija niezachwiana wiara Autora w sprawcz¹ moc si³ wynikaj¹cych
z uk³adu planet Uk³adu S³onecznego. Za ka¿dym razem,
jak to wynika z za³¹czonych aneksów wi¹¿e On liczne
kataklizmy z odpowiednim uk³adem cia³ Uk³adu S³onecznego. Jest tylko jeden podstawowy problem. Autor przedstawia pozycje tych cia³ w trakcie katastrofalnych zdarzeñ,
jednak nie wynika z tego, ¿e gdy podobny uk³ad siê zdarzy,
nast¹pi jakaœ katastrofa. Rzecz tkwi w s³owie jakaœ, bo
przecie¿ przy jakimkolwiek uk³adzie cia³ niebieskich coœ
siê mo¿e zdarzyæ. Pytanie tylko, na co ten uk³ad cia³ ma
wp³ywaæ. Dlaczego na powodzie, dlaczego na huragany,
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dlaczego wreszcie na po¿ary w kopalniach czy powstawanie
zapadlisk w terenie. Na te pytania nie znajdziemy niestety
w ksi¹¿ce odpowiedzi. I choæ w aneksach Autor bardzo
szczegó³owo przedstawia uk³ad cia³ niebieskich, w czasie
których wydarzy³a siê okreœlona katastrofa, to przecie¿ nie
potrafi odpowiedzieæ na pytanie, co siê zdarzy, gdy uk³ad
planet bêdzie podobny. I to w³aœnie jest najwiêkszym minusem ksi¹¿ki, gdy¿ przedstawione w za³¹cznikach wyliczenia w zasadzie do niczego nie prowadz¹, oprócz udokumentowania pozycji cia³ niebieskich w czasie poszczególnych katastrof. Z tytu³u ksi¹¿ki mo¿na by siê by³o spodziewaæ, ¿e Autor napisze: przy takim czy innym uk³adzie
cia³ niebieskich dojdzie na Ziemi w rejonie Kalifornii do
trzêsienia ziemi, czy te¿ nast¹pi erupcja wulkanu Etny.
Tego jednak na pró¿no szukaæ w tej publikacji.
Czy to znaczy, ¿e j¹ dyskwalifikujê? Z pewnoœci¹ nie.
Proszê jednak, ¿eby potraktowaæ j¹ z dystansem, byæ mo¿e
takim samym z jakim podchodzimy do hipotezy ekspansji
Ziemi. Nie jest wcale wykluczone, ¿e uk³ad cia³ niebieskich ma wp³yw na si³y dzia³aj¹ce w litosferze, hydrosferze
czy atmosferze, ale tego jeszcze do tej pory nikt nie udowodni³. Nie uczyni³ tego te¿ Autor ksi¹¿ki, choæ jej tytu³
móg³by to sugerowaæ. Jednak godne podziwu jest d¹¿enie
do udowodnienia g³oszonej przez siebie hipotezy. I to zas³uguje na szacunek. Byæ mo¿e w przysz³oœci przybêd¹
nowe dane dokumentuj¹ce pogl¹d W.R. Kowalskiego. Na
razie jednak s¹dzê, ¿e ten, kto móg³by przewidzieæ kataklizmy, zas³ugiwa³by na Nagrodê Nobla w dziedzinie nauk
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przyrodniczych jak ma³o kto. Gdy¿ to kataklizmy zmieniaj¹
bieg historii, wp³ywaj¹ na historie narodów, sprawiaj¹, ¿e
cz³owiek czuje siê ma³y wobec wielkich si³ przyrody.
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e prezentowan¹ ksi¹¿kê, mimo
wielu s³ów krytycznych wypowiedzianych wy¿ej uwa¿am

za wartoœciow¹, gdy¿ zwraca ona uwagê na niedoceniany
ci¹gle wp³yw si³ pozaziemskich na procesy zachodz¹ce na
Ziemi.
W³odzimierz Mizerski
Pañstwowy Instytut Geologiczny

R. LISIK, A. SZCZEPAÑSKI – Siarczkowe wody lecznicze w czêœci zapadliska przedkarpackiego, Cz. 2 –
2014–2018. Wyd. Hydrogeotechnika, 2019.
W styczniu 2019 r. zosta³a wydana druga czêœæ opracowanej przez mgr. Ryszarda Lisika i prof. dr. hab. in¿.
Andrzeja Szczepañskiego monografii Siarczkowe wody
lecznicze w czêœci zapadliska przedkarpackiego, Cz. 2 –
2014–2018. Stanowi ona istotne uzupe³nienie pierwszej
czêœci wydanej w 2014 r. Zawiera wyniki najnowszych
badañ przeprowadzonych w ramach poszukiwañ i dokumentowania zasobów z³ó¿ wód leczniczych, które doprowadzi³y do bardziej szczegó³owego rozpoznania ich genezy,
chemizmu i hydrodynamiki, szczególnie w bêd¹cych podstawowym kolektorem wód leczniczych piaskach i piaskowcach cenomanu w pó³nocno-zachodniej czêœci zapadliska
przedkarpackiego. W œwietle najnowszych badañ z³o¿a tych
wód s¹ zdaniem autorów nieodnawialne i ulegaj¹ sczerpywaniu przez ujêcia w rejonie Buska-Zdroju i Solca-Zdroju.
Zasoby ich s¹ jednak na tyle du¿e, ¿e jeszcze na d³ugo
wystarcz¹ na pokrycie zapotrzebowania istniej¹cych tam
obiektów uzdrowiskowych. Znacznie wiêksze zasoby tych
wód znajduj¹ siê w perspektywicznych do budowy nowych
obiektów leczniczych rejonach Cudzynowice i Kazimierza
Wielka, gdzie podwy¿szona temperatura wody pozwala je
zakwalifikowaæ tak¿e jako wody termalne. W opracowaniu
zamieszczono liczne cytaty i rysunki z prac archiwalnych
z XIX i XX w. Pozwalaj¹ one przeœledziæ proces poszukiwañ i badañ wód siarczkowych oraz ich wykorzystania dla
celów leczniczych. Pracê wzbogacaj¹ sporz¹dzone przez
innych autorów szczegó³owe opisy XIX-wiecznych szybów
poszukiwawczych za sol¹, s³onych Ÿróde³, tektoniki i wyników modelowania matematycznego hydrodynamiki cenomañskiego systemu wodonoœnego, a tak¿e bogato ilustrowane opisy miejscowych zabytków, flory i fauny oraz

prac zas³u¿onego dla miejscowego wodolecznictwa Feliksa Rzewuskiego.
Jan Pra¿ak
Pañstwowy Instytut Geologiczny
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