
K. MACIEJAK & M. MACIEJAK — Z³oto. ABC poszukiwa-

cza. Od baraniego runa do wykrywaczy metali. Studio

Edukacji i Aktywnego Wypoczynku GOLDCENTRUM Kinga

Maciejak, Z³otoryja 2007, 54 str., 63 fot., 44 rys., 1 tab.

Na rynku ksiêgarskim ukaza³a siê w limitowanym nak³adzie

broszura autorstwa Krzysztofa Maciejaka i Marcina Maciejaka

zatytu³owana Z³oto. ABC poszukiwacza. Od baraniego runa do

wykrywaczy metali. Jest to bogato ilustrowany 54-stronicowy

poradnik dla amatorów — poszukiwaczy z³ota okruchowego. W

kolejnych krótkich rozdzia³ach opisano urz¹dzenia do p³ukania

z³ota i sprzêt pomocniczy oraz sposób pos³ugiwania siê nimi.

Fachowe porady i wskazówki przepleciono licznymi dygresjami

na temat dawnych technik p³ukania i stosowanych narzêdzi w

przesz³oœci. Poradnik zamkniêto t³umaczeniem tzw. dziesiêciu

przykazañ poszukiwaczy z³ota — urzêdowego tekstu niejakiego

Jamesa M. Hutchingsa — po raz pierwszy opublikowanego w

1853 r. w Placerville w Kalifornii oraz piêciojêzycznym

s³owniczkiem najczêœciej u¿ywanych terminów górniczych

zwi¹zanych z p³ukaniem z³ota.

Broszura jest napisana prostym i przystêpnym jêzykiem. Ilu-

stracje wystêpuj¹ w odpowiednich miejscach i s¹ dobrej jakoœci.

Drobne potkniêcia stylistyczne (na pierwsze natrafiamy ju¿ w

spisie treœci — Zanim wyruszysz na z³oto) nie umniejszaj¹ dobrej

jakoœci ca³oœci tekstu.

Szkoda, ¿e w opisie misek i niecek do p³ukania z³ota zapo-

mniano o czerpakach syberyjskich i jakuckich oraz o afrykañskich

kalebasach — narzêdziach z innych krêgów kulturowych, ale

przez to wcale nie gorszych. Czytelnicy powinni równie¿ dowie-

dzieæ siê, ¿e owe p³ucznie to w polskiej terminologii technicznej

wzbogacalniki strumieniowe proste. Trzeba tutaj równie¿ przy-

pomnieæ autorom, s³owami profesora Henryka Czeczotta, ¿e

amerykañski rocker tym ró¿ni siê od rosyjskiego waszgerdu, ¿e

przyrz¹d spoczywa na poprzecznych p³ozach na kszta³t ko³yski

(Szacowanie z³ó¿, 1931). Rosyjskim odpowiednikiem rockera

by³a i jest butara.

Powa¿nym mankamentem rzeczonego poradnika jest brak

jakichkolwiek danych technicznych na temat objêtoœci i ciê¿aru

poszczególnych urz¹dzeñ oraz rodzajów materia³ów (np. stali i

drewna) u¿ywanych do ich budowy. W rozdziale zatytu³owanym

Zrób sam p³uczniê powinna przede wszystkim byæ przedstawiona

zasada obliczania takich urz¹dzeñ — za pomoc¹ wzorów na

d³ugoœæ, szerokoœæ i nachylenie czêœci roboczej, wysokoœæ i

odstêpy pomiêdzy przegródkami w powi¹zaniu z zak³adanymi

wydatkami pulpy. Zabrak³o jasnego wyt³umaczenia czytelnikom,

¿e ich konstrukcja jest dopasowywana do rodzaju przemywanych

utworów z³otonoœnych, a jakoœæ uzyskiwanych koncentratów

minera³ów ciê¿kich ze z³otem nie ma nic wspólnego z brakiem

lub nadmiarem szczêœcia.

W broszurze zabrak³o równie¿ adresów sklepów zaj-

muj¹cych siê sprzeda¿¹ sprzêtu do p³ukania z³ota (³¹cznie ze skle-

pami internetowymi).

Nale¿y przyj¹æ za dobr¹ monetê zapewnienie autorów w

s³owie wstêpnym, ¿e w szykowanej do druku drugiej czêœci ABC

Poszukiwacza znajdzie siê opis pobierania próbek z³otonoœnych

piasków i ¿wirów, ³¹cznie z pouczeniem, jak du¿a powinna byæ

pobrana próbka i z jakiego miejsca powinna byæ wziêta (np. w

obrêbie koryta którejœ z wielu sudeckich rzeczu³ek?). Na razie

prezentowana tematyka zawis³a nad naszymi g³owami w oczeki-

waniu na w³aœciwe rozpoczêcie tej piêknej historii. Odnotujmy

tutaj ku przestrodze, ¿e zdjêcie umieszczone na stronie 44 wpro-

wadza amatorów poszukiwaczy z³ota w b³¹d: z³ota nigdy nie

p³ucze siê w takich miejscach, na odcinkach bystrzyc i na dodatek

stoj¹c bokiem do kierunku pr¹du. Och! Jak nie³adnie!

Andrzej Wojciechowski

K. SZAMA£EK — Podstawy geologii gospodarczej i gospo-

darki surowcami mineralnymi. Wyd. Nauk. PWN, Warsza-

wa 2007, 265 str., indeks rzeczowy, indeks nazwisk

Koniec 2007 r. przyniós³ kilka ciekawych pozycji z dziedziny

geologii. Jedn¹ z nich jest niew¹tpliwie ksi¹¿ka Podstawy geolo-

gii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi — pierw-

szy od kilkunastu lat podrêcznik z dziedziny geologii

gospodarczej. Od czasów wydania Geologii gospodarczej profe-

sorów Andrzeja Bolewskiego i Huberta Gruszczyka w 1989 r. nie

ukaza³a siê na polskim rynku ¿adna nowa pozycja ksi¹¿kowa

obejmuj¹ca ca³oœciowo te zagadnienia. Tymczasem polska gospo-

darka dzia³a ju¿ w zupe³nie innych realiach ekonomicznych i

politycznych. W procesie poszukiwania i wydobywania kopalin,

a tak¿e w ich obrocie stosowane s¹ zasady gospodarki rynkowej.

Geologia gospodarcza daje przedsiêbiorcom i inwestorom wa¿ne

instrumenty i narzêdzia przy podejmowaniu racjonalnych decyzji

inwestycyjnych. Umo¿liwia równie¿ zrozumienie procesów

zachodz¹cych na rynku surowców mineralnych w d³u¿szej skali

czasu, jak te¿ tworzy modele procesów, które mog¹ zachodziæ w

przysz³oœci. Tym samym mo¿e byæ narzêdziem w minimalizacji

ryzyka inwestycji. Wszystko to prowadzi do wniosku, ¿e geolo-

gia gospodarcza wzbudza co najmniej zainteresowanie nie tylko

naukowców, ale tak¿e (i chyba przede wszystkim) przedsiêbior-

ców, urzêdników administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. Dobrze

siê zatem sta³o, ¿e po latach ukaza³a siê ksi¹¿ka traktuj¹ca o aktual-

nych problemach geologii gospodarczej. Jej autorem jest wybitny

specjalista w tej dziedzinie, nauczyciel akademicki, a tak¿e by³y,

trzykrotny g³ówny geolog kraju, który z problemami geologii

gospodarczej mia³ i ma do czynienia na co dzieñ. Skromnoœci¹

autora trzeba chyba t³umaczyæ tytu³ ksi¹¿ki, który z powodze-

niem móg³by brzmieæ Geologia gospodarcza i gospodarka

surowcami mineralnymi.

Ksi¹¿ka powsta³a na bazie wyk³adów autora z geologii eko-

nomicznej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Podobnie jak i wyk³ad, jest to ksi¹¿ka autorska, w której zawarte

jest równie¿ subiektywne podejœcie autora do prezentowanych

zagadnieñ. St¹d te¿ jedne w¹tki potraktowane s¹ marginesowo,

inne zaœ s¹ rozwiniête.
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Ksi¹¿ka sk³ada siê z przedmowy, piêciu czêœci, wykazu cyto-

wanej literatury, a zakoñczona jest indeksem rzeczowym i nazwisk.

W czêœci pierwszej, która jest wprowadzeniem do zagadnieñ

prezentowanych w ksi¹¿ce, autor przedstawia zarys historii geo-

logii gospodarczej w Polsce, omawia wzajemne relacje miêdzy

geologi¹ gospodarcz¹ a gospodark¹ surowcami mineralnymi,

podstawy prawne dzia³alnoœci geologicznej i górniczej w Polsce

oraz uwarunkowania ekonomiczne dzia³alnoœci geologicznej i

wydobycia kopalin. W krótkiej czêœci drugiej K. Szama³ek opisu-

je zasoby naturalne Ziemi, omawiaj¹c pojêcie zasobów natural-

nych, statyczn¹ i dynamiczn¹ teoriê zasobów oraz zasoby

mineralne.

Obszerna czêœæ trzecia poœwiêcona jest problemom geologii

gospodarczej. Autor omawia w niej kolejno poszukiwanie z³ó¿

kopalin, kopaliny i z³o¿a kopalin, wystarczalnoœæ zasobów z³ó¿

kopalin, cechy zasobów kopalin wp³ywaj¹ce na wartoœæ z³o¿a

oraz metody oceny ekonomicznej projektu surowcowego. W czêœci

czwartej przedstawiona jest gospodarka surowcami mineralnymi.

Prezentowane s¹ w niej nastêpuj¹ce zagadnienia: charakterystyka

rynku zasobów mineralnych, bilansowanie kopalin i gospodarki

surowcami mineralnymi, bezpieczeñstwo surowcowe, rynek

surowcowy, miêdzynarodowe organizacje surowcowe, gie³dy

surowców mineralnych, ceny surowców mineralnych, zarz¹dza-

nie i marketing surowcami mineralnymi oraz problemy globaliza-

cji i koncentracji w przemyœle mineralnym. W krótkiej czêœci

pi¹tej s¹ przedstawione perspektywy surowcowe Polski i œwiata,

scharakteryzowane surowce mineralne Polski oraz potencja³

surowcowy oceanu œwiatowego.

Omawiana pozycja jest bogato ilustrowana i dobrze zredago-

wana. Jej tekst jest jasny i zrozumia³y dla przeciêtnego odbiorcy.

To istotne, kiedy przedstawia siê ma³o spektakularn¹ dziedzinê

geologii, gdzie wa¿na rolê odgrywa ekonomia i zarz¹dzanie.

Ksi¹¿ka bêdzie z pewnoœci¹ s³u¿yæ dobrze studentom nie tyl-

ko wydzia³ów geologicznych, nauk o Ziemi, czy górniczych, ale z

pewnoœci¹ równie¿ wydzia³ów ekonomicznych czy zarz¹dzania.

Niew¹tpliwie bêdzie ona u¿yteczna równie¿ dla przedsiêbiorców

górniczych i inwestorów.

W³odzimierz Mizerski
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