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niem z m³odszymi geologami, a ostatnio odczuwam satysfakcjê z coraz pe³niejszego pokrycia SMGP wschodniej
czêœci kraju.
Ca³y okres mojej dzia³alnoœci zawodowej w Instytucie
Geologicznym zwi¹zany jest z zabytkowym gmachem “C”.
W tej „œwi¹tyni” nauki, nad mamutem, a ostatnio i dinozaurem, znajduj¹ siê od lat pomieszczenia Zak³adu Geologii Czwartorzêdu, którego nazwa zmienia³a siê przez ten
czas kilkakrotnie. Mia³am szczêœcie pracowaæ w zespole
znakomitych specjalistów z dziedziny czwartorzêdu, w
dobrej i przyjaznej atmosferze.
Jak wszystkie „bliŸniaki” lubiê podró¿owaæ. Zawsze
jednak wracam z przyjemnoœci¹ na dobrze znane mi drogi
Mazowsza i Podlasia, do ulubionych miejsc na Kurpiach i
ziemi ³om¿yñskiej.

Krótki to ¿yciorys z bardzo aktywnego ¿ycia zawodowego, który jednak wyraŸnie rysuje sylwetkê geologa-kartografa terenowego. Jaka to trudna praca, wiedz¹ tylko ci,
którzy siê jej poœwiêcili, praca wymagaj¹ca specjalnego
powo³ania, dok³adnoœci, sumiennoœci, umiejêtnoœci szybkiego dochodzenia do syntez i dodatkowo — szczególnie
w przypadku pañ — umiejêtnoœci u³o¿enia sobie ¿ycia prywatnego tak, by kilkumiesiêczne, coroczne pobyty w terenie pogodziæ z prowadzeniem domu i wychowywaniem
dzieci. Jedyn¹ nagrod¹ za ten trud jest satysfakcja, jak¹
daje wydana drukiem mapa geologiczna — to niezwyk³e
odwzorowanie ogromnej iloœci informacji na tak niewielkiej powierzchni. Lilka wykona³a i opublikowa³a wiele
arkuszy map geologicznych i to jest Jej ogromny, trwa³y
wk³ad w polsk¹ geologiê.
Wojciech Morawski

RECENZJE
S.W. ALEXANDROWICZ — Starunia i badania czwartorzêdu w tradycji i inicjatywach Polskiej Akademii
Umiejêtnoœci. Studia i materia³y do dziejów Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci, tom III, Kraków 2004, 261 str.,
41 ryc., 14 fot., 236 poz. literatury, Summary, indeks
nazwisk
Od kilku lat czynione s¹ zabiegi o to, aby w Sosnowcu w filii
Muzeum Geologicznego Pañstwowego Instytutu Geologicznego
powsta³a naturalnej wielkoœci rekonstrukcja nosoro¿ca w³ochatego, który, s¹dz¹c po znajdowanych szcz¹tkach kostnych, licznie
zasiedla³ region górnoœl¹ski. Co prawda szkielet nosoro¿ca jest
ju¿ od lat eksponowany w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie, ale realistyczna rekonstrukcja w Sosnowcu mog³aby siê
staæ nie tylko symbolem i maskotk¹ Oddzia³u Górnoœl¹skiego
PIG, ale spowodowaæ te¿ wiêksze zainteresowanie naukami
o Ziemi wœród szerokiego krêgu spo³eczeñstwa tego regionu.
Dlatego z wielk¹ przyjemnoœci¹ przywitaliœmy now¹ pozycjê
ksi¹¿kow¹, w przystêpny i wyczerpuj¹cy sposób zapoznaj¹c¹
czytelnika z nosoro¿cem ze Staruni, którego znakomicie zachowany okaz sta³ siê swego czasu sensacj¹ naukow¹ na skalê nie
tylko europejsk¹. Ksi¹¿ka napisana przez wybitnego geologa,
znawcê problematyki fauny plejstoceñskiej (i nie tylko), jest bardzo ciekawa i oprócz informacji o nosoro¿cu w³ochatym zawiera
wiele interesuj¹cych danych z historii nauki. Œmia³o mo¿na
twierdziæ, ¿e zainteresuje ona nie tylko osoby zwi¹zane bezpoœrednio ze œrodowiskiem naukowym w Krakowie, ale i mi³oœników
historii nauki, geologii, a przede wszystkim znawców ssaków
plejstoceñskich.
Tytu³ prezentowanej ksi¹¿ki — Starunia i badania czwartorzêdu w tradycji i inicjatywach Polskiej Akademii Umiejêtnoœci
— nie nale¿y raczej do tych zostaj¹cych w pamiêci i przykuwaj¹cych wzrok czytelników (szczególnie m³odszego pokolenia).
Dobrym pomys³em autora by³o wiêc wyraŸne wyró¿nienie
wiêksz¹ czcionk¹ s³owa Starunia, które nawet osobom œrednio
interesuj¹cym siê ssakami plejstoceñskimi kojarzy siê od razu z
jednym — z nosoro¿cem w³ochatym!
To w³aœnie rozdzia³y zwi¹zane z histori¹ odkrycia nosoro¿ca
w³ochatego i mamuta sprawiaj¹, ¿e ksi¹¿kê czyta siê jak dobr¹
powieœæ detektywistyczno-przygodow¹. Co wa¿ne dla czytelnika, ca³oœæ napisana jest w sposób zwiêz³y, jêzykiem prostym i
powszechnie zrozumia³ym. Atrakcyjnoœæ ksi¹¿ki podnosz¹ fragmenty oryginalnych doniesieñ prasowych, dotycz¹cych znaleziska w Staruni czy te¿ listów osób uczestnicz¹cych w pracach
poszukiwawczych (kto w dzisiejszych czasach pismo do prze³o¿onych zaczyna od s³ów: Wielce Szanowny Panie Dyrektorze,

donoszê, ¿e dnia 15 listopada...?), które w specyficzny sposób
„odci¹¿aj¹” zawieraj¹cy du¿¹ liczbê faktów historycznych i geologicznych tekst opracowania. Oto kilka przyk³adów: Zajêci w
tym szybie robotnicy w pierwszej chwili mniemali, ¿e trafili na
œcierwo wo³u z ogromnymi rogami, za takie uwa¿ano siekacze
mamuta — s³owa korespondenta Gazety Lwowskiej; (...) Ze stacji
kolejowej przez góry i lasy, z³emi drogami gminnemi dotar³ do
Staruni (...) i zasta³ kopalniê zamkniêt¹ (...), aby unikn¹æ œcisku
ciekawskich z dni poprzednich. (...) Gdy (...) otworzono drzwi
komory, w której zabezpieczone by³y szcz¹tki mamuta (...) zdumionym oczom przedstawi³y siê rzeczy bajeczne. Dwa k³y olbrzymie (...), jeden z ca³¹ miêsn¹ nasad¹, a tak lœni¹ce, jakby je kto
wypolerowa³ — pisa³ wys³annik S³owa Polskiego w 1907 r., po
czym w koñcowej czêœci artyku³u podaje sensacyjnie brzmi¹c¹
informacjê — Dosz³o do wiadomoœci starostwa, ¿e wielu z ciekawych widzów, od których roi siê tu teraz, zaczyna braæ sobie po
kawa³ku mamuta na pami¹tkê (...); pewien Hucu³ wykroi³ tylko
sobie kawa³ skóry na hodaki, ale mu j¹ odebrano.
Z przyjemnoœci¹ obejrzeliœmy reprodukcje starych fotografii. To by³y czasy — ³ezka w oku siê krêci. Zapoznaliœmy siê z
sylwetkami osób, których nazwiska w wielu przypadkach znane
nam by³y tylko jako figuruj¹ce w publikacjach (szczególnie polecamy fragmenty ksi¹¿ki dotycz¹ce Eugeniusza Panowa).
Badania szcz¹tków du¿ych krêgowców plejstoceñskich w
Staruni maj¹ ju¿ prawie stuletni¹ historiê. Do dziœ jednak budz¹
one ¿ywe zainteresowanie w gronie paleontologów. Pojawiaj¹ siê
liczne publikacje czy te¿ próby rekonstrukcji zwierz¹t (np. nosoro¿ca w³ochatego w Oddziale Górnoœl¹skim PIG), dla których
punktem wyjœcia i Ÿród³em wiarygodnych informacji by³ znajduj¹cy siê obecnie w Krakowie okaz nosoro¿ca w³ochatego ze
Staruni.
Na opracowanie Stefana Witolda Alexandrowicza patrzymy
z pewn¹ zazdroœci¹. Sami pisaliœmy kilka razy o nosoro¿cu
w³ochatym, zebraliœmy, jak siê nam wydawa³o, bogaty materia³
faktograficzny. Myliliœmy siê. Teraz ju¿ wiemy, ¿e to, co posiadamy, to tylko „wierzcho³ek góry lodowej”.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z wprowadzenia, szeœciu rozdzia³ów, spisu literatury, streszczenia w jêzyku angielskim i indeksu nazwisk.
Autor po kolei omawia t³o geologiczne odkrycia szcz¹tków nosoro¿ca ze Staruni, prace wykopaliskowe, badania naukowe i inicjatywy Polskiej Akademii Umiejêtnoœci do 1951 r., okres zawieszenia
dzia³alnoœci PAU, jej odrodzenie oraz stan i perspektywy badañ
staruñskich. Ksi¹¿ka jest znakomitym przyk³adem dobrej popularyzacji geologii i historii nauk geologicznych. Bêdziemy niecierpliwie czekaæ na dalsze opracowania w tej dziedzinie.
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