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Taka sentencja rozpoczyna publikację o charakterze 
popularnonaukowym „Człowiek a przyroda” Joanny  
i Albina Orłowskich. Poruszono w niej zagadnienia  
z zakresu geografii fizycznej, która zajmuje się bada-

niem wybranych elementów przyrodniczych przestrze-

ni geograficznej. Obserwowane zjawiska i procesy 
mają swoje odbicie w relacjach przyczyn i skutków. 
Składowe geografii fizycznej to: litosfera, hydrosfera, 
atmosfera, biosfera. Podbudową jest wiedza z zakresu 
astronomicznych podstaw geografii. W opracowaniu 
zaprezentowano różne składowe geografii fizycznej 
mające wspólną wagę problemu. Ukazano procesy, 
które oddziaływują na siebie w kilku sferach jedno-

cześnie. Na przykład: powstawanie rzeźby krasowej 
to oddziaływanie hydrosfery i litosfery, powstawanie 
torfu czy węgla kamiennego to biosfera, hydrosfera, 
atmosfera i litosfera. Zwrócono uwagę na czynniki  
i procesy endogeniczne (wewnętrzne) i egzogeniczne 

(zewnętrzne) – symbolicznie ilustrują to zdjęcia na ty-

tułowej stronie publikacji. 

Celem wydawnictwa było zaprezentowanie nie-

zwykłych zjawisk i form, jak i uwrażliwienie na zmia-

ny zachodzące w środowisku, w którym żyjemy. Po-

stępowanie człowieka nie zawsze ma charakter zrów-

noważonego rozwoju. Publikacja na 132 stronach, jest 
bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami, wykresami 
i schematami, które w znacznym stopniu ułatwiają 
zrozumienie zachodzących zmian w środowisku przy-

rodniczym. Posłużono się przykładami z Polski, jak  
i spoza kraju.

Zbiór przykładów czynników i procesów rzeź-

botwórczych jest skierowany do młodzieży szkolnej, 
studentów, nauczycieli nauk przyrodniczych oraz mi-
łośników przyrody. W treści zawarta jest też namiastka 
wiedzy z zakresu fizyki, chemii, historii i matematyki. 
Autorzy kierowali się zasadą korelacji wiedzy geogra-

ficznej z wiedzą z innych nauk. Opracowanie zawiera 
kilka zadań o charakterze problemowym. Na przykład: 
dlaczego największe opady śniegu są w Himalajach 
latem?, dlaczego na równiku, w ciągu roku nigdy nie 
jest dzień równy nocy?, jakie warunki muszą spełniać 
maszyny pracujące w głębinowej kopalni rud miedzi  
w Polkowicach?, dlaczego zwiększona ilość opadów na 
Ziemi powoduje zmniejszenie ilości metanu i dwutlen-

ku węgla w atmosferze?

W opracowaniu zaprezentowano przykłady de-

gradacji środowiska, wskazując jednocześnie, w jaki 
sposób można było zapobiec kataklizmom. Wskazano 
przykłady, jak dochodzi do katastrof ekologicznych  
i jakie są ich skutki, np. zalanie kopalni soli w Wapnie 
czy osuszenie Jeziora Aralskiego. Zwrócono szczegól-
ną uwagę na miejsca atrakcyjne turystycznie, a mogą-

ce być zagrożeniem dla życia, np.: pobyt nad Morzem 
Martwym oraz w rejonie solfatarów i wulkanów we 
Włoszech.

Zachwianie równowagi w przyrodzie to nie tylko 
niszcząca działalność człowieka doprowadzająca do 
zanieczyszczenia wód, powierza i lądu. Przyczynami 
niezrównoważonego rozwoju przyrody na Ziemi są też 
naturalne procesy, o których należy pamiętać i o nich 
jest również mowa w publikacji.

Joanna Orłowska, Albin Orłowski

Jak poznajesz to rozumiesz
Jak rozumiesz to szanujesz
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Część opracowania dotyczy obszarów Pobrzeży  
i Pojezierzy Południowobałtyckich, a szczególnie za-

gadnienia ochrony brzegu morskiego, genezy wydm  
i kopalin użytecznych (bursztyn, torf, piasek, żwir oraz 
węgiel brunatny). Zamieszczono mapę woj. pomor-
skiego z podziałem na jednostki fizycznogeograficzne.

Opisane przykłady czynników i procesów rzeźbo-

twórczych poszerzą wiedzę o zachodzących zmianach 
wokół nas, ułatwią dostrzec i zrozumieć przyczynę  
i skutki zjawisk. 
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