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Ryc. 2. Cytowane publikacje Autora nt. ekspansji Ziemi: A – Ekspansja Ziemii i jej dowody; B – Falsification of the Eulerian
motions of lithospheric plates. Circularity of the plate tectonics theory

geolab.pl/geodesy2.pdf). Profesor Józef Oberc, mój by³y
prze³o¿ony i opiekun naukowy (który umo¿liwi³ prowadzenie prac nad ekspansj¹ Ziemi we Wroc³awiu na wiêksz¹
skalê), zawsze powtarza³, ¿e powinniœmy doceniaæ sam
fakt, ¿e taki fundamentalny problem geologiczny zosta³
podjêty w naszym kraju. W koñcu dorobek wroc³awskiej

grupy ekspansjonistów (który plasuje siê w œwiatowej czo³ówce tematu) jest naszym polskim dorobkiem. Zachêcam
zatem do zapoznania siê z ca³¹ treœci¹ mojej strony internetowej poœwiêconej ekspansji Ziemi.
Jan Koziar, Wroc³awska Pracownia Geotektoniczna

Kilka s³ów do recenzji...
Nie rozumiem, dlaczego nazwanie mgr. Jana Koziara
entuzjast¹ hipotezy ekspansji wywo³a³o Jego opór. Ja jestem
entuzjast¹ teorii tektoniki p³yt, choæ dostrzegam jej s³abe
punkty. Ró¿nica miêdzy nami polega tylko na tym, ¿e ja
dostrzegam s³aboœci teorii tektoniki p³yt, natomiast mój
Szanowny Kolega nie chce dostrzec s³abych punktów propagowanej przez siebie hipotezy.
Uwa¿ny Czytelnik mojej recenzji zgodzi siê z tym, ¿e
jest ona typu informacyjnego i w ¿adnym miejscu nie krytykuje treœci publikacji, podkreœlaj¹c jednak, ¿e nie jestem
zwolennikiem hipotezy ekspansji Ziemi. Przedstawi³em
ksi¹¿kê w imiê naukowej obiektywnoœci i pluralizmu pogl¹dów. Rozstrzygn¹æ, czy Autor go przekona³ mo¿e tylko
Czytelnik. Przedstawia³em w Przegl¹dzie Geologicznym
równie¿ ksi¹¿kê dotycz¹c¹ geologii potopowej, która ma
pewnie tyle samo zwolenników, co hipoteza ekspansji Ziemi.
Znam te¿ zwolenników hipotezy (teorii?) p³askiej Ziemi,

którzy uwa¿aj¹ to za prawdê i twierdz¹, ¿e s¹ w stanie to udowodniæ.
Dlatego te¿ nie zamierzam dyskutowaæ z moim Szanownym Koleg¹. Nie taki by³ cel mojej recenzji. Zw³aszcza, ¿e nie oczekuje On od dyskusji czegoœ konstruktywnego,
gdy¿, jak sam pisze, zrozumia³, ¿e prezentowana przez
Niego hipoteza jest prawdziwa. Tym nie mniej powiem
Mu, ¿e faktów nie trzeba uznawaæ, poniewa¿ istniej¹ one
obiektywnie.
Osobiœcie by³bym zadowolony, gdyby ktoœ napisa³
o mnie, ¿e usi³ujê dowieœæ s³usznoœci teorii tektoniki p³yt.
Nie ma w tym nic uw³aczaj¹cego godnoœci. Z wywodów
mojego Szanownego Kolegi wynika jednak, ¿e On dowodzi,
a nie, jak napisa³, usi³uje dowieœæ. Czy to aby nie przesada?
W³odzimierz Mizerski
Pañstwowy Instytut Geologiczny
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