
S. CWOJDZIÑSKI & W. KOZDRÓJ — Sudety. Przewod-
nik geoturystyczny wzd³u¿ trasy drogowej Nysa–Z³oty
Stok–K³odzko–Wa³brzych–Jelenia Góra. Pañstw. Inst.

Geol., Warszawa 2007, 20 ryc., 26 fot., 113 str.

Pocz¹tek 2008 roku przyjemnie nas zaskoczy³ ciekaw¹ pozy-

cj¹ wydawnicz¹ z dziedziny geoturystyki, wydan¹ przez

Pañstwowy Instytut Geologiczny. Przewodnik geoturystyczny po

Sudetach to pierwszy tego typu przewodnik w Polsce. Jego

wyj¹tkowoœæ polega przede wszystkim na tym, ¿e przedstawia

geologiê Sudetów widzian¹ z perspektywy okna samochodu.

Odpowiada on bardzo popularnym w wielu krajach przewodni-

kom typu „road geology”, opisuj¹cym ciekawe ods³oniêcia, do

których mo¿na bez trudu dotrzeæ samochodem. Autorzy propo-

nuj¹ turyœcie trasê od Nysy do Jeleniej Góry, zachêcaj¹c jedno-

czeœnie do zjechania z niej celem odwiedzenia wartych uwagi

ods³oniêæ. Proponowana droga nie jest z pewnoœci¹ jedyn¹

mo¿liw¹, ale jedn¹ z wielu. Na pewno jednak pozwala na zapo-

znanie siê nie tylko z ró¿norodnymi ska³ami, ale te¿ i na

uzmys³owienie sobie z³o¿onych procesów geologicznych, które

doprowadzi³y do powstania obecnej budowy geologicznej tego

regionu.

Ksi¹¿ka sk³ada siê ze wstêpu, trzech rozdzia³ów wprowa-

dzaj¹cych oraz rozdzia³u zawieraj¹cego opisy dwunastu tras

wycieczkowych, u³o¿onych wed³ug kolejnoœci stanowisk na tra-

sie Nysa–Jelenia Góra. Czytelnik znajdzie tu same rzetelne i aktu-

alne informacje z dziedziny geologii Sudetów, podane w bardzo

przystêpny sposób. Autorami publikacji s¹ specjaliœci z zakresu

geologii Sudetów. Nale¿y jednak koniecznie odnotowaæ, ¿e auto-

rem zdecydowanej wiêkszoœci ksi¹¿ki jest Stefan Cwojdziñski

(W. Kozdrój jest autorem tylko jednego rozdzia³u), wybitny

znawca geologii Sudetów i zwolennik teorii ekspansji Ziemi.

W przewodniku opisano krajobrazy „oczami geologa”, tzn.

objaœniaj¹c krajobraz w nawi¹zaniu do budowy geologicznej

regionu. W zrozumieniu tych opisów bardzo pomocne czytelni-

kowi s¹ mapy rzeŸby terenu z naniesion¹ informacj¹ geologiczn¹.

Punktami obserwacyjnymi, polecanymi czytelnikom, s¹ na

ogó³ obiekty zwi¹zane z dawnym górnictwem rud metali, wêgla

kamiennego, a tak¿e ze wspó³czesnym górnictwem skalnym.

Wiele z tych obiektów jest przystosowanych do ruchu turystycz-

nego. Stanowi¹ one atrakcjê dla turystów zainteresowanych nie

tylko geologi¹.

Ksi¹¿ka, oprócz zalet, które zosta³y wymienione wczeœniej,

ma jednak dwa podstawowe mankamenty. Oba z nich nale¿y skie-

rowaæ nie do autorów, ale do wydawcy. Pierwsza uwaga dotyczy

informacji zamieszczonej na pierwszej stronie przewodnika, któ-

ra informuje czytelnika, ¿e w ksi¹¿ce znajduj¹ siê geoturystyczne

mapy drogowe w skali 1: 25 000. To nie jest prawda. W œrodku

ksi¹¿ki znajduj¹ siê mapy w skali 1 : 50 000. Jak z tej „gafy”

wyt³umaczy siê wydawnictwo?

Druga uwaga dotyczy mo¿liwoœci korzystania z zamieszczo-

nych map geoturystycznych. Otó¿ objaœnienia znajduj¹ siê tylko

przy pierwszej z nich. To uniemo¿liwia korzystanie z nastêpnych,

które znajduj¹ siê na ró¿nych stronach kolejnych czêœci ksi¹¿ki.

Mo¿na by³o wydaæ objaœnienia na oddzielnej wk³adce, któr¹ by

siê stosowa³o do ka¿dej nastêpnej mapy. Z dydaktycznego punktu

widzenia to b³¹d, a nie przeoczenie redakcyjne.

Cieszyæ siê nale¿y, ¿e przewodnik ukaza³ siê w jêzyku pol-

skim i angielskim. Umo¿liwi to geologom (lub kolekcjonerom

czy amatorom geologii) z zagranicy poznanie geologii Sudetów.

Tajemnic¹ wydawcy jednak pozostanie forma ksi¹¿ki. Otó¿ prze-

wodnik ma czêœæ polsk¹ i angielsk¹. W czêœci angielskiej znajdu-

je siê dok³adnie to samo, co w czêœci polskiej. Co kierowa³o

wydawnictwem powtarzaj¹cym ryciny i zdjêcia w obu czêœciach?

Czy nie lepiej by³o zamieœciæ tekst polski i angielski w dwóch

szpaltach, a kolorowe ilustracje umieszczaæ tylko raz? Po co

powtórzenie ilustracji? Czy¿by wydawnictwu nie zale¿a³o na

minimalizowaniu kosztów? Jeœli nie, o wiele lepsze by³oby

wydanie dwóch wersji ksi¹¿ki — polskiej i angielskiej. Obecna

forma nie zachêca czytelnika anglojêzycznego do kupna publika-

cji — wszak ma na ok³adce tylko tytu³ polski, który nic mu nie

mówi. Przewodnik z tytu³em angielskim mia³by szansê dotrzeæ

do odbiorcy zagranicznego. Obecna forma tê mo¿liwoœæ stawia

pod znakiem zapytania. Byæ mo¿e dwie pozycje by³yby dro¿sze,

ale jedna pozycja dwujêzyczna, dwuszpaltowa by³aby tañsza od

prezentowanej wersji.

Omawiany przewodnik jest pierwszym z serii geologicznych

przewodników samochodowych po Polsce. Mo¿na mieæ nadzie-

jê, ¿e nie ostatnim.

W³odzimierz Mizerski

P. KRÓL & J. URBAN — Kopalnie miedzianogórskie.
Agencja JP S.C., Kielce 2007, 112 str.

W herbie Miedzianej Góry po prawej stronie jest widoczna

postaæ górnika. Fakt ten nawi¹zuje do wielowiekowej tradycji

górniczej tej miejscowoœci. Miedziana Góra powsta³a pod koniec

XVI w. jako osada górnicza — utworzono tu dwie kopalnie: rud

polimetalicznych (miedzi, ¿elaza, cynku i o³owiu) oraz rud ¿elaza,

na wzgórzu £awêczna. Ukryte pod ziemi¹ rudy budzi³y nadziejê

wielu pokoleñ górników i przedsiêbiorców. O ich du¿ej wartoœci

byli przekonani równie¿ biskupi krakowscy — w³aœciciele tych

terenów do koñca XVIII w. Z³o¿em miedzianogórskim intereso-

wa³ siê król Stanis³aw August Poniatowski, a tak¿e Stanis³aw Sta-

szic. Pracowali tu Niemcy, W³osi, Austriacy i górnicy innych

nacji. Pozostawili po sobie wiele œladów dobrze znanych history-

kom kultury materialnej i geologom. Teraz, dziêki prezentowanej

ksi¹¿ce, œlady te maj¹ szansê staæ siê obiektami odwiedzanymi

przez turystów. Przedstawione w ksi¹¿ce materia³y historyczne

umo¿liwiaj¹ identyfikacjê licznych pozosta³oœci dawnego gór-

nictwa na terenie Miedzianej Góry i £awêcznej, gdzie znajdo-

wa³a siê najwiêksza kopalnia kruszców w Królestwie Polskim.

Autorami publikacji s¹ Jan Urban z Instytutu Ochrony Przy-

rody PAN w Krakowie i Pawe³ Król z Muzeum Narodowego w

Kielcach. Autorom przyœwieca³a idea rozpropagowania informa-

cji o górnictwie miedzianogórskim i pomys³ ochrony zachowa-

nych œladów tego górnictwa.

W omawianej ksi¹¿ce po krótkim wstêpie znajduje siê roz-

dzia³ Pasja geologów poœwiêcony genezie i budowie geo-

logicznej z³o¿a miedzianogórskiego. Autorzy przytaczaj¹ m.in.

opis geologiczny z³o¿a wykonany przez Jerzego B. Puscha w

pierwszej po³owie XIX w. Przypominaj¹ te¿ dyskusjê na temat

genezy z³o¿a, przedstawiaj¹c pogl¹dy H. Gruszczyka, S. Jaskóls-

kiego, M. Pola, J. Czarnockiego, K. Piekarskiego i Z. Rubinows-

kiego. Jedni uwa¿ali, ¿e z³o¿e ma genezê osadow¹, inni zaœ, ¿e

292

Przegl¹d Geologiczny, vol. 56, nr 4, 2008

RECENZJE


