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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.
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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.
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