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Z. WÓJCIK – Walery Goetel (1889–1972). By w góry
by³o po co chodziæ. O turystyce, parkach narodowych i sozologii. Oficyna Wydawnicza „Wierchy”
Centralny Oœrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków
2019, 400 str., 114 ilustracji, suplement, indeks osób.
We wrzeœniu 2019 r. pojawi³a siê kolejna ksi¹¿ka prof.
Zbigniewa Wójcika o Walerym Goetlu, wczeœniej napisa³
ksi¹¿kê pt. Walery Goetel, rektor trudnych czasów Akademii Górniczo-Hutniczej (Wyd. AGH, Kraków 2009). Dotyczy³a ona g³ównie dzia³alnoœci Goetla jako profesora i rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, któr¹ przeprowadzi³
przez lata wojenne, a nastêpnie doprowadzi³ do rozkwitu
i pozycji najwa¿niejszej uczelni technicznej w kraju.
W nowej ksi¹¿ce Z. Wójcik opisuje szerok¹ dzia³alnoœæ
Goetla w œwiecie gór, z którymi by³ zwi¹zany przez ca³e
¿ycie, jego sportow¹ i naukow¹ fascynacjê Tatrami, pracê
na rzecz organizacji parków narodowych w Tatrach, Pieninach i na Babiej Górze, formu³owanie podstaw sozologii,
jako nowej dyscypliny naukowej zajmuj¹cej siê ochron¹
przyrody i jej zasobów, i galeriê ludzi, z którymi zetkn¹³
siê, przyjaŸni³ i wspó³pracowa³, z prof. W³adys³awem Szaferem na czele.
Z ksi¹¿ki mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e Goetel by³ taternikiem, uczestnikiem pierwszego zimowego wejœcia na Mnicha i g³oœnej wyprawy ratunkowej po Szulakiewicza na
Ma³ym Jaworowym Szczycie, podczas której zgin¹³ legendarny Klimek Bachleda. By³ tak¿e wytrawnym narciarzem
– bra³ udzia³ w [pierwszym – JBM] zimowym wejœciu na
Babi¹ Górê i w wyprawach w Tatry, Karpaty Wschodnie
i Alpy. Aktywnie dzia³a³ w ró¿nych towarzystwach turystycznych i sportowych (m.in. TT, PTT, PTTK, AZS)
i przez wiele lat redagowa³ Wierchy. Po Tatrach oprowadza³ Mariê Sk³odowsk¹-Curie, ciotkê swojej ¿ony. Warto
dodaæ, ¿e innego wielkiego fizyka Mariana Smoluchowskiego, zainteresowanego mechanik¹ ruchów górotwórczych, wprowadza³ w geologiê pasma reglowego1. Tatry
stanowi³y wa¿ny teren badañ geologicznych Goetla, jego
prace o retyku i liasie reglowym, budowie geologicznej
serii reglowej (z F. Rabowskim) i tektonice regli zakopiañskich (z S. Soko³owskim) s¹ zaliczane do klasyki tatrzañskiej literatury geologicznej. B³yskotliwe by³o jego odkrycie triasowego wieku dolomitów choczañskich, przez
Uhliga uznanych za kredê, które wskaza³o na obecnoœæ
w Tatrach Zachodnich wy¿szej jednostki reglowej, nasuniêtej na wyró¿nion¹ p³aszczowinê reglow¹, i torowa³o
drogê do przyjêcia pogl¹du o dwóch p³aszczowinach
reglowych w Tatrach: dolnej (kri¿niañskiej) i górnej
(choczañskiej).
Ciekawa jest historia zainteresowañ Goetla ochron¹
przyrody (potocznie nazywan¹ ochroniarstwem). Jako taternik i narciarz reprezentowa³ raczej interesy œrodowiska
turystycznego. Po I wojnie œwiatowej uczestniczy³ z ramienia Polski w komisji delimitacyjnej na Podtatrzu, ustalaj¹cej szczegó³y przebiegu granicy polsko-czechos³owackiej, i zetkn¹³ siê wtedy w Tatrach z profesorami uniwersytetu w Pradze Karelem Dominem, Viktorem Dvorskym
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i Radimem Kettnerem, dziel¹c siê pomys³em utworzenia
z ca³ych Tatr pogranicznego parku narodowego, gdzie
wspó³pracowaliby naukowcy, a jednoczeœnie korzystali
turyœci z obu stron. Pomys³ spotka³ siê z pe³n¹ aprobat¹.
Podchwyci³ go tak¿e W³adys³aw Szafer – tak siê zaczê³a
wieloletnia wspó³praca tych dwóch wybitnych uczonych.
Dzia³ania Goetla na rzecz ochrony przyrody szybko przerodzi³y siê w prawdziw¹ pasjê i g³ówny nurt jego
dzia³alnoœci. Ma³o kto dzisiaj pamiêta, ¿e w ramach projektu budowy zapory w Czorsztynie ówczeœni technokraci
planowali budowê tunelu pod Pieninami, od okolic zamku
czorsztyñskiego z wylotem poni¿ej Kroœcienka, w celu
skierowania nim znacznej czêœci wód Dunajca, co oznacza³o pozbawienie wody prze³omu rzeki przez Pieniny
i odebranie Pieniñskiemu Parkowi Narodowemu najcenniejszej przyrodniczo atrakcji turystycznej. Mimo
podjêtej przez Goetla walki o Pieniny z budowy zapory nie
zrezygnowano, ale do budowy tunelu nie dosz³o.
Dzia³alnoœæ ochroniarska prowadzi³a Goetla do rozszerzenia zakresu ochrony przyrody tak¿e na jej zasoby
(surowce mineralne, woda, gleba, powietrze). Po raz pierwszy Goetel wyrazi³ to publicznie w 1947 r. na konferencji
ochrony przyrody w Brunnen w Szwajcarii, ale koncepcja
nie znalaz³a nale¿ytego zrozumienia. Ze wzglêdów politycznych reprezentacja z Polski w gremiach obroñców przyrody by³a bardzo ograniczona i dopiero w 1956 r. na
kongresie w Edynburgu przemianowano Uniê Ochrony
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Przyrody na Miêdzynarodow¹ Uniê Ochrony Przyrody i Jej
Zasobów, z nowym statutem. Z czasem z ruchu na rzecz
ochrony przyrody zrodzi³a siê nowa dyscyplina naukowa,
któr¹ Goetel nazwa³ sozologi¹ i przedstawi³ w 1966 r. w
artykule Sozologia – nauka o ochronie przyrody i jej zasobów, wprowadzaj¹c j¹ i konsekwentnie rozwijaj¹c na AGH.
Proponowany termin sozologia nie przyj¹³ siê, jednak pod
nazw¹ ekologia lub ochrona œrodowiska przyrodniczego jest
ona dzisiaj wyk³adana na wszystkich uczelniach przyrodniczych i technicznych.
W ksi¹¿ce przewijaj¹ siê znakomitoœci polskiej nauki
i kultury, wybitni spo³ecznicy oraz ochroniarze przyrody,
s³awni taternicy, przewodnicy tatrzañscy, i inne legendowe
postacie zakopiañskie. W korzystaniu z tego bogactwa
pomaga za³¹czony indeks osób. Publikacja jest cennym
Ÿród³em historycznym, m.in. w zakresie kszta³towania siê
pogl¹dów na temat geologii Tatr. Jako geolog tatrzañski
profesor Zbigniew Wójcik ma w³asny wk³ad w badania

masywu, ale mia³ te¿ wielkie szczêœcie poznaæ osobiœcie
czo³owych przedstawicieli starszych pokoleñ eksploratorów tatrzañskich, bohatera swojej opowieœci – Walerego Goetla, a tak¿e Edwarda Passendorfera, Stanis³awa
Soko³owskiego, Kazimierza Guzika, i zdobyæ dodatkow¹
wiedzê o dawniejszych pracach geologicznych. Cennym
uzupe³nieniem tekstu prof. Wójcika s¹ liczne ilustracje
oraz suplement zawieraj¹cy kalendarium i wybór tekstów
Walerego Goetla, a tak¿e wybór z jego bibliografii podmiotowej i przedmiotowej (str. 295–390).
Ksi¹¿ka jest adresowana nie tylko do geologów czy
ekologów, szeroki wachlarz poruszanych w niej zagadnieñ
zainteresuje krajoznawców, przyrodników, geografów,
historyków moraz i³oœników Tatr i góralszczyzny. Uwagê
zwraca bardzo staranne przygotowanie redakcyjne ksi¹¿ki
i estetyka wykonania, co jest zas³ug¹ jej redaktora
Wies³awa A. Wójcika.
Jerzy B. Miecznik
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Jak mo¿na siê po latach przekonaæ, interdyscyplinarna
i spo³eczna dzia³alnoœæ geologów mo¿e d³ugo zachowaæ
siê w pamiêci przedstawicieli nauk o Ziemi, wzbudzaj¹c
najczêœciej bardzo pozytywne emocje, refleksje i wspomnienia. Przyk³adem takiego punktu widzenia jest nowa
monografia o ¿yciu i rezultatach dzia³alnoœci geologa, profesora Walerego Goetla.
Obszerna, wspaniale opracowana publikacja Zbigniewa Wójcika mo¿e wzbudziæ zainteresowanie geologów,
mi³oœników ochrony œrodowiska przyrodniczego, taterników, geoturystów i wielu, wielu innych przedstawicieli
ró¿nych œrodowisk oraz zawodów. Jest ona solidnie, merytorycznie przygotowana, sk³ada siê z kilku czêœci – najwa¿niejsza jest pierwsza, zawiera 11 rozdzia³ów zawartych na
290 stronach.
Druga czêœæ, okreœlana jako suplement, to bardzo sumiennie opracowane kalendarium ¿ycia prof. W. Goetla,
a tak¿e subiektywny wybór jego tekstów. Ponadto mo¿na
siê zapoznaæ z tytu³ami napisanych przez niego publikacji,
a nastêpnie zbiorem tytu³ów publikacji o nim.
Warto poœwiêciæ uwagê równie¿ pos³owiu napisanemu
przez prof. Andrzeja Maneckiego z Akademii Górniczo-Hutniczej, a tak¿e indeksowi nazwisk.
W œwietle wspó³czesnych perturbacji w naukach geologicznych, które dotycz¹ wytyczenia nowych kierunków
badañ, ponownego sprecyzowania kompetencji okreœlonych placówek geologicznych, a przede wszystkim sformu³owania celów, zadañ i Ÿróde³ finansowania ich realizacji, ksi¹¿ka o prof. W. Goetlu mo¿e byæ prawdziwym
panaceum na dzisiejsze problemy.
Coraz mniej osób zna i pamiêta prof. Walerego Goetla
z autopsji. Niewielu, zw³aszcza m³odszych geologów, czyta³o, a tym bardziej powo³ywa³o siê na jego wyra¿one
w licznych publikacjach, pogl¹dy, propozycje, sugestie
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i prognozy. Dziêki Z. Wójcikowi mo¿emy poznaæ pierwsze lata ¿ycia Goetla, a tak¿e charakterystykê jego dzia³alnoœci, podzielon¹ na trzy okresy: 1889–1907, 1907–1913,
1913–1972. Autor opisuje, t³umaczy i wyjaœnia z jednej
strony zami³owanie i fascynacjê taternictwem, a z drugiej
zaœ – nieprzepart¹ chêæ poznania budowy geologicznej,
przede wszystkim Tatr. Zbigniew Wójcik bardzo cierpliwie i przekonuj¹co pokazuje czytelnikowi jak taternictwo,
turystyka i geologia mog³y wspomagaæ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ Walerego Goetla dotycz¹c¹ m.in. pogranicznych
parków narodowych, ochrony przyrody nieo¿ywionej i to
niezale¿nie od prowadzonych wojen, zmieniaj¹cych siê
granic i ustrojów politycznych.
Nie sposób omówiæ, a tym bardziej ustosunkowaæ siê
do ogromu poruszanych zagadnieñ, którymi na co dzieñ
zajmowa³ siê i rozwi¹zywa³ prof. Goetel. Byæ mo¿e starsi
geolodzy bêd¹ mieli niekiedy nieco inne zdanie, ni¿ niezwykle tolerancyjnie, ugodowo i ³agodnie usposobiony
autor.
Recenzenta bardzo zainteresowa³ rozdzia³ XII pt.
Pobocza polityki, gdzie autor napisa³ m.in. [...] Walerego
Goetla uczestnictwo w tzw. wielkiej polityce sprowadza³o
siê g³ównie do szerzenia w ró¿nych grupach spo³ecznych
idei ochrony œrodowiska przyrodniczego (str. 282).
Chocia¿ kilka stron dalej stwierdza m.in. Jeszcze raz
podkreœlimy, ¿e Walery Goetel nie mia³ charakteru polityka
(str. 287).
Wielki rozmach, konsekwencja i zakres dzia³alnoœci
prof. W. Goetla wzbudza ci¹gle uznanie i podziw. Warto na
nowo poznaæ niektóre rezultaty jego dzia³alnoœci. Mo¿na
tego stosunkowo ³atwo i przyjemnie dokonaæ studiuj¹c
dzie³o prof. Z. Wójcika.
Prezentowana publikacja zosta³a wydana w bardzo
atrakcyjnej szacie graficznej. Stanowi wspania³e dzie³o
napisane przez dociekliwego, skrupulatnego i wiarygodnego historyka nauki, a geologii w szczególnoœci, prof. Zbigniewa Wójcika.
Janusz Skoczylas
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

