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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

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., 90 ilustracji.
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.
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