
J. BOGDAÑSKI, T. PRASZKIER & R. SIUDA— Agaty
z P³óczek Górnych. Gmina i Miasto Lwówek Œl¹ski i
Towarzystwo Geologiczne Spirifer, Lwówek Œl¹ski
2009, 196 str. (wersja elektroniczna znajduje siê pod
adresem: http://images.mineralsandfossils.org/album_
wiekszy.pdf.zip).

Mo¿na by rzec: brawo, nareszcie d³ugo oczekiwany album o
agatach p³óczkowskich ukaza³ siê! Ostatni bowiem profesjonal-
ny album wielkoformatowy o polskich minera³ach Tajemnice

bursztynu Barbary Kosmowskskiej-Ceranowicz i Tomasza Konarta
opublikowano ponad 20 lat temu. Sk¹d taka d³uga przerwa i jakie
s¹ jej przyczyny? Dlaczego bran¿a geologiczna nie docenia
potrzeby promocji siebie samej czy dziedzictwa wnêtrza Ziemi?
Popatrzmy na leœników i botaników — wydali prawie setkê albu-
mów. Czy minera³y s¹ mniej atrakcyjne od drzew i krzewów?

Stara miejscowoœæ P³óczki Górne na Dolnym Œl¹sku niedale-
ko Lwówka Œl¹skiego to miejsce znane nie tylko z powodu b³êdu
ortograficznego w nazwie pochodz¹cej od p³ukania z³ota, pozy-
skiwanego tam w œredniowieczu. P³óczki, jak i niedaleko le¿¹cy
Nowy Koœció³ k. Z³otoryi, to kultowe miejsca rodzimych poszu-
kiwaczy agatów, wydobyto tam setki tysiêcy tych minera³ów. S¹ to
te¿ milowe stacje na mapie drogowej polskiej geoturystyki. Nie
ka¿dy kolekcjoner kamieni ma szczêœcie posiadania ciekawego
agatu z P³óczek Górnych. Teraz wielu mi³oœników tych mine-
ra³ów spe³ni swoje marzenia, do³¹czaj¹c do swoich kolekcji zdjê-
cia agatów, czy to w formie ksi¹¿kowej, czy elektronicznej.

Album o agatach (24 x 34 cm), licz¹cy 196 str., sk³ada siê z
dwóch czêœci: tekstowej (55 str.) i zasadniczej zdjêciowej (141 str.).
Jakoœæ zdjêæ jest dobra, a nawet niektóre z nich s¹ lepsze tech-
nicznie od zdjêæ umieszczonych w najgrubszym albumie o aga-
tach autorstwa Johana Lenza pt. Achaten, wydanym w 2005 r. i
licz¹cym 656 str. Pod wzglêdem edytorskim ustêpuje on jednak
walorom albumu Agaty z serii Minera³y Urala z salamandr¹,
wydanego w Swierd³owsku w 1982 r. Dobrej jakoœci czarne t³o
ukazuje kontrasty i piêkno agatów. Przyda³oby siê — tak jak
praktykowane jest na wystawach zdjêæ przyrodniczych — poda-
nie parametrów technicznych zdjêæ, np. rodzaju obiektywu, czasu
ekspozycji. Mo¿e skany o wysokiej rozdzielczoœci bardziej
odzwierciedla³yby proporcje i kolory naturalne minera³ów.

Porównuj¹c fotografie z omawianej publikacji mo¿na zaob-
serwowaæ niejednolite odcienie barw i odmienne nasycenie,
œwiadcz¹ce o wiêkszej liczbie autorów tych zdjêæ, stosowaniu
ró¿nych obiektywów i o wielu technikach udoskonalania ujêæ, co
w konsekwencji doprowadzi³o do przejaskrawieñ barw i braku
naturalnoœci. Naocznie siê o tym przekona³em, porównuj¹c kolo-
ry i odcienie odpowiednich po³ówek agatów z mojej kolekcji ze
zdjêciami tych drugich po³ówek w albumie, pochodz¹cych ze
zbiorów w³aœcicieli, udostêpniaj¹cych je do zdjêæ. W³aœnie —
zbiorów, bo chyba nie s¹ to profesjonalne kolekcje, jak sugeruj¹
autorzy albumu. Aby zbiór agatów móg³ zostaæ nazwany kolek-
cj¹, powinien posiadaæ przynajmniej katalog z numeracj¹ i opi-
sem okazów wci¹gniêtych do ksiêgi przyjêæ i ideê tworz¹c¹
kolekcjê. Jest to sugestia tworzenia skatalogowanych zbiorów,
jak i spisu zdjêæ na koñcu publikacji z podaniem z jakich kolekcji
pochodz¹ okazy, kto, gdzie i kiedy je znalaz³ lub wykopa³ itp. W oma-
wianym albumie brakuje zdjêæ agatów z instytucji, które zawodo-
wo zajmuj¹ siê zabezpieczeniem dziedzictwa geologicznego
naszego kraju. Szkoda, ¿e nie znalaz³y siê w nim te¿ fotografie z

Muzeum Agatów Polskich, jak równie¿ zdjêcia atrakcyjnych
zbiorów p³óczkowskich w istniej¹cych muzeach.

Dla czytelnika wnikliwie ogl¹daj¹cego ksi¹¿kê niedogodne
bêdzie zachwianie proporcji agatów s¹siaduj¹cych ze sob¹ na jed-
nej stronie, bowiem pojawi siê problem z uzmys³owieniem sobie
ich wielkoœci. Patrz¹c na zdjêcia, mo¿e siê nam wydawaæ, ¿e
mamy do czynienia z agatami podobnych rozmiarów, a w rzeczy-
wistoœci jeden jest dwa razy wiêkszy od drugiego. Mo¿na by³o
temu zapobiec, umieszczaj¹c wzorzec lub miarê d³ugoœci, np.
linijkê z podzia³k¹ albo monetê powszechnie znan¹ (euro). Drob-
nych b³êdów technicznych nie jest wiele, np. na stronie 37 poja-
wi³ siê b³¹d drukarski istotnego wyrazu mineralny, zaœ na stronie
110 d, 137 d i 138 g agaty umieszczono do góry nogami.

D³ugo zastanawia³em siê, jaka jest myœl przewodnia tego
albumu, co decyduje o piêknie minera³ów oraz dlaczego te z
P³óczek Górnych s¹ tak uwielbiane. Doszed³em do wniosku, ¿e
przyda³by siê dok³adny opis okazu pod ka¿dym zdjêciem, razem
ze skrótami literowymi. Nie znalaz³em takich opisów w literatu-
rze mineralogicznej. Niech bêdzie to zadanie dla autorów nastêp-
nych takich opracowañ, które niew¹tpliwie poka¿¹ siê na rynku.
Ponadto uwa¿am, ¿e w albumie brakuje propozycji podzia³u
zbioru agatów z P³óczek na podzbiory wg okreœlonych kryteriów,
np.: makrostruktur, sukcesji barwnych, kierunków przekrojów.
Brak te¿ opisu tego, co najbardziej w nich typowe w stosunku do
agatów z innych lokalizacji w Polsce, czy na œwiecie. Takich z³ó¿
czy miejsc wystêpowania agatów migda³owcowych w ska³ach
melafirowych jest wiele. Przecie¿ bardzo prosto mo¿na pokazaæ
cechy z³o¿a i ró¿nice w stosunku do okazów np. z Nowego
Koœcio³a, gdzie wystêpuje wiêksze bogactwo struktur i kolorów,
ale które mniej ciesz¹ oko laika. Uwaga dla pocz¹tkuj¹cych mi³oœni-
ków minera³ów jest taka, ¿e nie nale¿y przypuszczaæ, ¿e wszyst-
kie wydobyte agaty z P³óczek s¹ tak piêkne jak na zdjêciach.
Takie kolekcjonerskie okazy, jakie ogl¹damy w albumie, trafiaj¹
siê jeden na 100 sztuk, czy jeszcze rzadziej. £adne nie znaczy
reprezentatywne dla z³o¿a. Przeciêtny agat z P³óczek Górnych
jest niebieskawy, niebieskawo-siny, blady bez kontrastowego
wstêgowania, mocno przeŸroczysty wielkoœci orzecha w³oskiego.

Spróbujmy zatem odczytaæ coœ wiêcej z tych fotografii.
Podzielmy zbiór zdjêæ ( przekrojów biegunowych po maksymal-
nej œrednicy) agatów kolekcjonerskich z P³óczek — ZbA (P³) —
na podzbiory. Byæ mo¿e to, co nazywamy agaty z P³óczek, to
zbiór kilku genetycznie i topograficznie ró¿nych okazów z tych
okolic. Podstawowy zbiór agatów nazwijmy zbiorem g³ównym
— G£ (P³) — lub rodzin¹ g³ówn¹. To w³aœnie ten zbiór ró¿norod-
nych, najpiêkniejszych minera³ów nie jest ³atwy do zdefinio-
wania. Proœciej jest wydzieliæ kilka ma³ych podzbiorów wyró¿-
niaj¹cych siê makroskopowo od pozosta³ych, zwanych inaczej
rodzinami pobocznymi lub rodzinami krewniackimi, np. zbiór
ma³ych agatów krustalnych MAK (P³), zbiór agatów z prasioli-
tem, czy zbiór ma³ych agatów czerwonych (miêsnych), sagenito-
wych itp. Zbiór MAK (P³) to ma³e agaty krustalne Q+MC
bia³o-szare lub jasnopastelowe, przeŸroczyste, o du¿ej powierzchni
zg³adu, zbudowanej z wielofazowych stref kwarców i stref
bia³ych makrosferolitów, ze sklepieniami gotyckimi (str.: 75, 113,
115, 153, 154, 168, 183, 188). Od zbioru g³ównego wyró¿nia siê
te¿ zbiór ma³ych agatów czerwonych (str.: 68, 111, 112, 114, 160,
162, 169), zwanych miêsnymi lub koagulacyjnymi KO, i silnie
czerwonych z czerwonym jaspisoidem.

Odpowiedzmy na trudne pytanie, co decyduje o piêknie aga-
tów z P³óczek. Wydaje siê, ¿e s¹ to: wielobarwnoœæ harmonijna

389

Przegl¹d Geologiczny, vol. 58, nr 5, 2010

RECENZJE



dla oka, wyrazista wstêgowoœæ o silnie nasyconych kontrasto-
wych barwach, wyraŸna symetria obrazu, transparentnoœæ i tzw.
zjawisko dna morskiego. Wa¿nym spostrze¿eniem jest brak
makrostruktury horyzontalnie stratyfikowanej HS w agatach z
P³óczek (albo te¿ nie zosta³a ona jeszcze odkryta).

Spróbujmy jeszcze opisaæ rodzinê g³ówn¹ agatów mig-
da³owcowych z P³óczek — G£ (P³). Przewa¿a w nich struktura
monocentryczna, a powierzchnia zewnêtrzna tych naj³adniej-
szych pokryta jest charakterystyczn¹ zielon¹ kor¹, która bywa sil-
nie scementowana, tworz¹c jakby szklist¹ pow³okê. Naj³adniejsze
okazy charakteryzuj¹ siê barwami mocno nasyconymi spra-
wiaj¹cymi wra¿enie œwie¿oœci. Czêsto wystêpuj¹ szerokie trans-
parentne strefy peryferyjne i preperyferyjne ze strukturami
psudostalatytowymi ( w poprzecznym ciêciu policentryczne ) lub
makrosfeerolitami. Typowe s¹ sukcesje barwne wielokrotne. Wystê-
puj¹ce barwy wstêg i stref — niebieska, czerwona, br¹zowa, ¿ó³ta
i ³ososiowa — stanowi¹ o atrakcyjnoœci barwnej okazów. W stre-
fie centralnej pojawiaj¹ siê liczne struktury rurkowe (robaki),
mszyste. W koñcowej fazie wype³niania pustki pogazowej wystê-
puj¹ makrokwarce, a wœród nich ametyst, morion i najcenniejszy
prasiolit. Liczne s¹ pigmenty czerwone. Bardzo bogaty jest tzw.
œwiat mikro, czyli ró¿nych obiektów widocznych dopiero pod
mikroskopem. WyraŸnie zaznaczaj¹ siê strefy oscullum zwane
tez wlewkami. Niektóre okazy posiadaj¹ cechê optyczn¹ zwan¹
migotliwoœci¹, a tak¿e tzw. sp¹g jaspisoidowy, rezyduum brek-
cjowe czy tzw. wyœció³kê, z której wyrastaj¹ sagenitowi je¿e.

Agaty z P³óczek Górnych to dziedzictwo wnêtrza polskiej Zie-
mi. Dziêki takim albumom uœwiadamiamy sobie, co posiadamy.
Takie ogromne dziedzictwo powinno podlegaæ ochronie w³adzy
publicznej. Bardziej cenimy w Polsce kilka skorup wczesnoœre-
dniowiecznych, których by nikt nie pokaza³ w najwiêkszych
muzeach œwiata, a okazy agatów z P³óczek, które s¹ ozdobami
najwiêkszych kolekcji i muzeów mineralogicznych, nie s¹ przed-
miotem troski w³adzy geologicznej. To, co pokazano w albumie,
to „wierzcho³ek góry lodowej”. W zbiorach prywatnych mamy
tysi¹ce piêknych minera³ów, mo¿e warto je zinwentaryzowaæ?
Naj³atwiej by by³o zbudowaæ publiczn¹ stronê na serwerze insty-
tucji do tego predysponowanej o agatach polskich z dostêpem do
wklejania zdjêæ z w³asnych zbiorów. Nikt nie ba³by siê wtedy
umieœciæ swoich zdjêæ ze zbiorów. Dobrze by by³o, aby inne gmi-
ny czy powiaty, gdzie wystêpuj¹ agaty, zdoby³y siê na wydanie
albumów czy wspieranie w³asnej promocji okazów poprzez geo-
turystykê. Z³o¿e Nowy Koœció³-Soko³owiec jest bardziej ró¿no-
rodne i tamtejsze agatofizy kryj¹ wiêcej tajemnic, ni¿ agaty
migda³owcowe. Wiele zagadnieñ zwi¹zanych z najpiêkniejszym
polskimi minera³ami — agatami — czeka na zbadanie. Czy agaty
doczeka³y siê w³aœciwej promocji, jako atrakcja geoturystyczna?
Czy istniej¹ zespo³y, pracownie, zak³ady, katedry, instytuty zaj-
muj¹ce siê, przynajmniej incydentalnie, kamieniami ozdobnymi?
Czy agaty polskie jako dziedzictwo narodowe s¹ przedmiotem
planowanych, systematycznych badañ i czy zosta³y zinwentary-
zowane? Swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.

Jan Rzyme³ka

Adam WALANUS & Tomasz GOSLAR — Datowanie
radiowêglowe. Wydawnictwa AGH, Kraków 2009,
147 str.

Metoda radiowêglowa, najbardziej znana metoda datowania,
jest szeroko stosowana przez przyrodników: geologów czwarto-
rzêdu, paleogeografów, paleobotaników, a tak¿e przez archeolo-
gów. Mimo d³ugiej historii jej stosowania dostarcza badaczom
wielu zagadek, wynikaj¹cych z problemów natury przyrodniczej,
a tak¿e pu³apek metodycznych i interpretacyjnych. Opublikowa-
ny podrêcznik opracowany zosta³ przez fizyków na u¿ytek niefi-
zyków — odbiorców wyników datowañ. Autorami s¹ wysokiej
klasy praktycy w zakresie metody radiowêglowej. Adam Wala-
nus, profesor AGH, swe pierwsze prace wykonywa³ pod kierunkiem
prof. W. Moœcickiego, twórcy pierwszego polskiego laboratorium
radiowêglowego, i budowa³ aparaturê pomiarow¹ Gliwickiego
Laboratorium Radiowêglowego, a nastêpnie zaj¹³ siê statystyczn¹
obróbk¹ wyników datowañ i ich probabilistyczn¹ interpretacj¹. Prof.
Tomasz Goslar, wywodz¹cy siê tak¿e z laboratorium gliwickiego,
jest wysokiej klasy specjalist¹ w zakresie analityki datowañ, twórc¹ i
kierownikiem Poznañskiego Laboratorium Radioweglowego, sto-
suj¹cego technikê akceleratorow¹. Obaj zajmuj¹ siê kalibracj¹ dato-
wañ radiowêglowych — wa¿nym elementem, niezbêdnym podczas
interpretacji danych pod katem chronologicznym.

Poszczególne rozdzia³y zawieraj¹ teoretyczne i praktyczne
wiadomoœci dotycz¹ce metody radiowêglowej. W rozdzia³ach
Zasada metody

14
C i Podstawy metody autorzy opisali zagadnie-

nia teoretyczne, sposoby przedstawiania wyników datowañ,
scharakteryzowali ró¿ne techniki pomiarowe i szeroko omówili
problemy zwi¹zane z niepewnoœci¹ pomiarow¹. W kolejnym
rozdziale przeanalizowano pojêcie kalibracji datowañ, jej pod-
stawy wraz z uwzglêdnieniem niepewnoœci pomiarowej. Jest to
bardzo cenny rozdzia³, który powinien pomóc odbiorcom dato-

wañ we w³aœciwym zrozumieniu i ocenie otrzymanych wyni-
ków. Równie¿ bardzo przydatnym dla odbiorców jest kolejny
rozdzia³, w którym przedstawione zosta³y konkretne przyk³ady
datowañ ró¿nych obiektów oraz ich krytyczna analiza, a tak¿e
praktyczne wskazówki dotycz¹ce poprawnoœci interpretacji.
Wskazano problemy zwi¹zane z okreœleniem wieku, w których
rozwi¹zaniu niezbêdne jest uzyskanie serii datowañ.

Nastêpny rozdzia³ zawiera praktyczne dane dotycz¹ce przy-
gotowania próbek do analizy. W nim omówiono tak¿e materia³y
nadaj¹ce siê do datowañ (drewno, wêgle drzewne, szcz¹tki roœlin,
torfy, osady, gleby kopalne, koœci, muszle) i przedstawiono ocenê
ich wartoœci, okreœlono uwarunkowania przydatnoœci ró¿nych
szcz¹tków i osadów oraz ró¿nych ich frakcji, wydzielanych w
procesie przygotowania próbek do analizy.

Cennym uzupe³nieniem podrêcznika s¹ zebrane najnowsze
dane niezbêdne do kalibracji, zestawione w formie tabelarycznej
oraz w postaci krzywych kalibracyjnych. Dalej omówiono wp³yw
frakcjonowania izotopowego na wyniki datowañ, efekt rezerwu-
arowy, obieg wêgla w przyrodzie. Ponadto za³¹czono wiele prak-
tycznych informacji, takich jak formularz próbki przesy³anej do
analizy, informacje o dzia³aj¹cych laboratoriach w Polsce
i wybranych na œwiecie oraz o czasopismach i konferencjach
radiowêglowych. Ca³oœæ koñczy indeks hase³, umo¿liwiaj¹cy
³atwe znalezienie szerszych informacji na temat zagadnienia inte-
resuj¹cego czytelnika oraz spis literatury.

Podrêcznik napisany jest przystêpnym dla niefizyków jêzy-
kiem, szczegó³owe dane uzupe³niaj¹ce, przeznaczone dla osób
bardziej wtajemniczonych w zagadnienia fizyczne, zamieszczo-
ne s¹ w formie wstawek pisanych mniejszym drukiem. Jest to
wa¿na pozycja, z któr¹ powinien dok³adnie zapoznaæ siê ka¿dy
„u¿ytkownik” wyników datowañ radiowêglowych, aby prawid³owo
je oceniæ i unikn¹æ b³êdów interpretacyjnych.

Teresa Madeyska
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