
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
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hydrotermaln¹. Do rozdzia³u dodano mapy i przekroje geologicz-

ne, a tak¿e zdjêcia minera³ów siarczkowych, ¿elaziaków brunat-

nych i malachitów miedzianogórskich. Nieregularna budowa

z³o¿a powodowa³a, ¿e jakoœæ rudy by³a bardzo zmienna, a wraz z

g³êbokoœci¹ zmniejsza³a siê zawartoœæ metali. Dodatkowo do

wyrobisk kopalnianych nastêpowa³y znaczne dop³ywy wody. Te

dwa czynniki by³y g³ównym powodem najpierw przerw w eks-

ploatacji, a potem jej zaniechania.

Rozdzia³ Poszukiwacze skarbów i gwarkowie poœwiêcono

historii górnictwa miedzianogórskiego. Autorzy przytaczaj¹ licz-

ne Ÿród³a pisane i mapy górnicze pochodz¹ce z ró¿nych etapów

eksploatacji z³o¿a — od XVI w. do lat 20. XX w. Ostatnim epizo-

dem górniczym w historii kopalnictwa miedzianogórskiego by³y

prace poszukiwawcze prowadzone w latach 1952–1954. Poszuki-

wano ju¿ jednak nie miedzi, lecz z³ó¿ pierwiastków promienio-

twórczych. Prace prowadzone w latach 1966–1968 przez Z. Rusi-

nowskiego i Z. Kowalczewskiego z Pañstwowego Instytutu Geo-

logicznego wnios³y wiele nowych danych na temat znajomoœci

geologii obszaru z³o¿owego. Wyniki tych prac wykaza³y, ¿e z³o¿e

miedzianogórskie nie ma znaczenia ekonomicznego. W 1977 r.

wykonano kartograficzn¹ inwentaryzacjê œladów górnictwa mie-

dzianogórskiego. W rozdziale znajduje siê wiele reprodukcji mate-

ria³ów archiwalnych. Na uwagê zas³uguj¹ fotografie miedzianych

monet z XVIII i XIX w., wykonane z miedzi pochodz¹cej z Mie-

dzianej Góry. Ciekawy jest te¿ fragment relacji Adama Narusze-

wicza z wizyty króla Stanis³awa Augusta w Miedzianej Górze w

lipcu 1787 r., jak równie¿ fragment relacji Juliana U. Niemcewi-

cza ze zwiedzania kopalni miedzianogórskiej.

Rozdzia³y Œwiadectwa przesz³oœci oraz Œladami gwarków s¹

poœwiêcone widocznym w terenie œladom dawnego górnictwa.

Opisano w nich i przedstawiono na zdjêciach œlady po szybach

górniczych i dawne ha³dy górnicze na terenie Miedzianej Góry i

na wzgórzu £awêczna. Zamieszczono tak¿e bardzo dok³adny

plan, dziêki któremu osoby zainteresowane œladami dawnego

górnictwa bêd¹ mog³y ³atwo do nich dotrzeæ i je zidentyfikowaæ.

W rozdziale Dokumenty i skarby na ha³dach zawarto infor-

macje, co ciekawego z geologicznego punktu widzenia mo¿na

znaleŸæ na obszarach dawnych ha³d kopalnianych.

Dwa krótkie rozdzia³y: Dlaczego chroniæ? i Jak chroniæ?
poœwiêcono problematyce ochrony œladów dawnego górnictwa w

rejonie Miedzianej Góry.

Ostatni rozdzia³ Przysz³oœæ zakorzeniona w przesz³oœci jest

propozycj¹ wycieczki po œladach miedzianogórskiego górnictwa,

któr¹ bêdzie mo¿na odbyæ po wdro¿eniu programu rewitalizacji

obszaru.

Ksi¹¿kê mo¿na poleciæ osobom interesuj¹cym siê zabytkami

kultury materialnej, mineralogi¹, geologi¹ i histori¹. Jest to wa¿na

publikacja w historii górnictwa œwiêtokrzyskiego.

W³odzimierz Mizerski

D. MACDOUGALL — Zamarzniêta Ziemia. Historia
dawnych i przysz³ych epok lodowcowych. Wydawnictwo
Prószyñski i S-ka, Warszawa 2008, 213 str., 26 ryc.,
indeks

Wed³ug alarmistycznych doniesieñ mediów zmiany klimatycz-

ne na Ziemi zmierzaj¹ do globalnego ocieplenia. Lodowce stop-

niej¹, co wywo³a podniesienie siê poziomu mórz i zalanie znacz-

nych obszarów l¹dowych. S¹ to bardzo medialne pogl¹dy, przedsta-

wiane w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoœci, jednak czasem wœród

ludzi powstaje pytanie o prawdziwoœæ wyg³aszanych tez. WyraŸne,

zauwa¿alne ocieplenie klimatu Ziemi w ostatnim czasie nieko-

niecznie znaczy, ¿e proces ten bêdzie kontynuowany. Zwiêksza-

nie siê iloœci dwutlenku wêgla w atmosferze nie musi doprowadziæ

do stopienia pokryw lodowych. Przecie¿ w karbonie by³o znacznie

wiêcej dwutlenku wêgla w atmosferze ni¿ dzisiaj, a na kontynentach

pó³kuli po³udniowej rozwinê³y siê potê¿ne zlodowacenia. Mo¿e wiêc

zamiast fali upa³ów i suszy czeka nas kolejny okres lodowcowy?

Ksi¹¿ka Zamarzniêta Ziemia zosta³a wydana akurat w czasie,

kiedy wszyscy zadajemy sobie pytanie na temat skutków global-

nego ocieplenia. Jej autor rzetelnie opisa³ problemy zlodowaceñ

w nawi¹zaniu do najm³odszego okresu historii Ziemi.

Doug Macdougall, profesor nauk o Ziemi w Scripps Institution

of Oceanography (San Diego), jest znanym autorem ksi¹¿ek popula-

ryzuj¹cych nauki o Ziemi. Jego publikacje wykraczaj¹ daleko poza

ramy zwyk³ych ksi¹¿ek popularnonaukowych. To swoiste dzie³a

sztuki pisarskiej, w których historia przeplata siê z teraŸniejszoœci¹.

Tak jest równie¿ w prezentowanej pozycji, sk³adaj¹cej siê z 12

rozdzia³ów, z których ka¿dy jest odrêbnym esejem poœwiêconym

danemu zagadnieniu.

Dzisiaj wiemy, ¿e w historii Ziemi rozwija³y siê pokrywy

lodowe, a zlodowacenia plejstoceñskie odcisnê³y bardzo wyraŸne

piêtno w rzeŸbie Eurazji i Ameryki Pó³nocnej. A jednak mimo tych

ewidentnych œladów, dopiero stosunkowo niedawno udowodnio-

no ich lodowcow¹ genezê. Poznanie prawdy wymaga³o prze³ama-

nia licznych stereotypów i barier, jak te¿ dokonania odkryæ w

wielu dziedzinach, od biologii pocz¹wszy na astronomii koñcz¹c.

Autor niezwykle zajmuj¹co, z ogromn¹ swad¹ opisuje fascy-

nuj¹c¹ historiê odkrywania tajemnic epok lodowcowych w histo-

rii Ziemi. Prawie w ka¿dym rozdziale ksi¹¿ki D. Macdougall

prezentuje pogl¹dy Louisa Agassiza — twórcy teorii zlodowaceñ,

który rozpocz¹³ dyskusjê na temat zlodowaceñ w 1837 r. Ponadto

przedstawia te¿ pogl¹dy innych osób, które czynnie uczestni-

czy³y w odkrywaniu tajemnic epok lodowcowych. Przywo³uje

postaci Jamesa Crolla, Josepha Adhemara, Archibalda Geikiego,

Harlana Bretza, Wladimira Appena i Milutina Milankovièièa,

których ¿yciorysy s¹ równie ciekawe, jak ich odkrycia.

Doug Macdougall w dwunastu rozdzia³ach przedstawia roz-

wój pogl¹dów na temat powstawania i przebiegu zlodowaceñ w

historii Ziemi oraz rozwa¿a ich przyczyny i mo¿liwoœci pojawie-

nia siê epok lodowcowych w przysz³oœci. Autor nie kryje swego

pogl¹du, ¿e ¿yjemy obecnie w okresie miêdzylodowcowym i ¿e

w najbli¿szym czasie nast¹pi kolejne zlodowacenie. Jak pisze:

Ziemia jest nadal w epoce lodowcowej. Choæ ¿yjemy w ciep³ym
okresie, w jednym z wielu interwa³ów interglacjalnych, jakie wystê-
puj¹ w plejstoceñskiej epoce lodowcowej, w regionach polarnych
nadal utrzymuj¹ siê znaczne iloœci lodu. £atwo zapomnieæ, ¿e mo-
¿emy znajdowaæ siê tylko w krótkim interglacjale poprzedzaj¹cym
kolejny glacja³. D. Macdougall co prawda nie udowadnia ostatecz-

nie swoich pogl¹dów, ale z ksi¹¿ki przebija pewnoœæ, ¿e g³ówn¹

przyczyn¹ zmian klimatycznych prowadz¹cych do powstawania

zlodowaceñ s¹ zmiany iloœci promieniowania s³onecznego, docie-

raj¹cego do powierzchni Ziemi.

Zamarzniêta Ziemia to dzie³o literackie, które czyta siê z

ogromnym zainteresowaniem. Z pogl¹dami autora mo¿na siê nie

zgadzaæ, ale trudno obok nich przejœæ obojêtnie. Publikacjê mo¿na

poleciæ wszystkim zainteresowanym zmianami klimatycznymi

na Ziemi teraz, w przesz³oœci i przysz³oœci oraz wszystkim intere-

suj¹cym siê histori¹ naszej planety. Ksi¹¿ka, przeznaczona dla

szerokiego grona czytelników, mo¿e przyczyniæ siê do lepszego

zrozumienia przyczyn zmian klimatycznych, prowadz¹cych tym

samym do zmian powierzchni naszej planety.

W³odzimierz Mizerski
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