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J. KOZIAR – Geological proofs of significant expan-

sion of the Earth and its broader scientific context.

The Association of Geologists Alumni of Wroc³aw
University, Wroc³aw 2018, 228 str.;
www.wrocgeolab.pl/proofs.pdf

Jest to ju¿ trzecia ksi¹¿ka (obok wielu artyku³ów) tego
Autora poœwiêcona teorii ekspansji Ziemi. W rzeczywisto-
œci zosta³a opublikowana jesieni¹ zesz³ego roku. Jest jed-
nak antydatowana, jako ¿e zosta³a dedykowana prof.
Józefowi Obercowi w setn¹ rocznicê jego urodzin i dzie-
si¹t¹ rocznicê jego œmierci. Obie te rocznice przypad³y na
rok 2018.

Publikacja jest bogato ilustrowana i podzielona na
dwie czêœci. Zasadnicza jej treœæ jest poprzedzona obszer-
nym wstêpem, w którym s¹ przedstawione historyczne
i merytoryczne relacje miêdzy teori¹ ekspansji Ziemi a tek-
tonik¹ p³yt. Zale¿noœci te nie s¹ znane wiêkszoœci geolo-
gów, a bez ich rozumienia nie mo¿na nale¿ycie pojmowaæ
wspó³czesnej geotektoniki. Autor wskazuje, ¿e fundamen-
tem tektoniki p³yt jest przyjête a priori za³o¿enie, ¿e Zie-
mia nie ekspanduje. Zamiast wiêc budowaæ w oparciu o to
za³o¿enie kolejne modele (np. model subdukcji), tektonicy
p³yt powinni siê zaj¹æ jego udowodnieniem – czego do-
tychczas nie zrobili. Tymczasem mo¿na przedstawiæ szereg
wzajemnie niezale¿nych dowodów ekspansji Ziemi. Ka¿dy
z nich automatycznie falsyfikuje to podstawowe za³o¿enie
tektoniki p³yt, razem z modelami na nim opartymi.

W pierwszej czêœci ksi¹¿ki Autor przedstawia siedem
takich dowodów. S¹ one autorstwa ró¿nych osób i rozsiane
w ró¿nych publikacjach w du¿ym przedziale czasowym.
Zas³ug¹ Jana Koziara jest zebranie ich wszystkich oraz
solidne merytoryczne i graficzne opracowanie. Warto tu te
dowody krótko wyliczyæ: 1) test Careya, wykazuj¹cy po-
wiêkszanie siê powierzchni Pacyfiku; 2) wyd³u¿anie gra-
nic p³yt litosfery i radialny rozrost samych p³yt; 3) Gaping
gores Careya, czyli sztuczne rekonstrukcyjne rozwarcia
litosfery, pojawiaj¹ce siê przy jej sk³adaniu na powiêkszo-
nej Ziemi; 4) wzajemne rozsuwanie siê plam gor¹ca; 5) pa-
radoks arktyczny Careya, oznaczaj¹cy asymetryczn¹ eks-
pansjê Ziemi (wybrzuszanie) w kierunku po³udniowym,
st¹d podzia³ na pó³kulê oceaniczn¹ i l¹dow¹; 6) istnienie
g³êbokich p³aszczowych korzeni p³yt litosfery, z czego
wynika, ¿e p³yty stoj¹ w przybli¿eniu w miejscu, a ich wza-
jemne odsuwanie siê wynika z ich oddalania siê od œrodka
Ziemi; 7) ekspanduj¹ce ko³o wielkie Rippera-Perina – je¿eli
jedno ko³o wielkie na kuli siê powiêksza, to ca³a kula siê
powiêksza.

W drugiej czêœci ksi¹¿ki Autor porusza szereg zagad-
nieñ, które w obecnym ujêciu stanowi¹ skuteczn¹ zaporê
w rozumieniu teorii ekspansji Ziemi. W pierwszym rzêdzie
szczegó³owo s¹ omówione testy paleomagnetyczne i ich
wyniki, które ponoæ przecz¹ ekspansji Ziemi (podczas
ich interpretacji u¿ywa siê sta³ego promienia Ziemi). Przy
dok³adnej analizie wyników testów okazuje siê jednak, ¿e
potwierdzaj¹ tê ekspansjê. Podobnie jest z wynikami uzy-
skanymi przez geodezj¹ satelitarn¹, co Jan Koziar wykazu-
je szczegó³owo w osobnej ksi¹¿ce Expanding Earth and
Space Geodesy, recenzowanej ju¿ w Przegl¹dzie Geolo-
gicznym (67: 74; 67: 430–432). Obie te dyscypliny, ope-
ruj¹ce œcis³ym aparatem matematycznym, przyczyni³y siê

w decyduj¹cym stopniu do zdyskredytowania teorii ekspan-
sji Ziemi. W zakresie samej geologii uczyni³a to hipoteza
subdukcji, zastosowana zarówno do objaœnienia rozwoju
³uków wysp i aktywnych brzegów kontynentów, jak i do
wewn¹trzkontynentalnych gór fa³dowych. Autor zwraca
uwagê, ¿e bezpoœrednia analiza tych struktur, w oderwaniu
od globalnych apriorycznych za³o¿eñ sta³oœci promienia
Ziemi, wykazuje w ich obrêbie rozci¹ganie i rozrywanie
litosfery. Dowodzi to niezale¿nie ekspansji Ziemi.

Jan Koziar wskazuje, ¿e potê¿ne rozmiary dinozaurów
oraz pomiary satelitarne i grawimetryczne, rejestruj¹ wzrost
masy Ziemi w czasie geologicznym. Nastêpnie podaje mo¿-
liwe przyczyny wzrostu tej masy zgodne z zasadami wspó³-
czesnej fizyki i kosmologii.

W zakoñczeniu ksi¹¿ki jest poruszony problem genezy
Ziemi w nawi¹zaniu do eksplozywnej teorii kosmologicz-
nej astrofizyka ormiañskiego Ambarcumiana. Eliminuje
ona z kosmologii mg³awicow¹ hipotezê powstawania cia³
niebieskich. Cia³a zbudowane z materii atomowej (gwiaz-
dy, planety) maj¹ powstawaæ z supergêstej materii przed-
gwiazdowej, któr¹ mo¿e byæ materia neutronowa. Ta dobrze
uzasadniona empirycznie teoria i teoria ekspansji Ziemi
uzupe³niaj¹ siê, a nawet wynikaj¹ z siebie nawzajem. Mimo
to, jak na razie, stanowi¹ margines g³ównego nurtu nauki.

Gor¹co rekomendujê zapoznanie siê z now¹ ksi¹¿k¹
Jana Koziara oraz z innymi jego pracami z zakresu ekspan-
sji Ziemi, które s¹ dostêpne na stronie internetowej Autora
(www.wrocgeolab.pl). Jest to dorobek wielu lat pracy,
wspomaganej przez grupê polskich ekspansjonistów, który
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wysun¹³ siê na czo³o osi¹gniêæ œwiatowej spo³ecznoœci
ekspansjonistów.

Przytoczê opiniê o recenzowanej ksi¹¿ce jednego
z nich, Johna Eichlera: Polski geolog Jan Koziar wiele lat
poszukiwa³ mocnych dowodów ekspansji Ziemi. Jego
wyniki obejmuj¹ siedem niezale¿nych geologicznych dow-
odów ekspansji, opartych na empirycznych obserwacjach,
które powinny przekonaæ nawet sceptycznych geologów
i innych – którzy poœwiêc¹ czas by przeczytaæ i przemyœleæ
prezentowany materia³ – ¿e ekspansja rzeczywiœcie ma
miejsce. Jego najnowsza ksi¹¿ka jest najbardziej wszech-
stronnym technicznym opracowaniem, które przestudio-
wa³em, które wy³uszcza szczegó³owo, dlaczego wiele geo-

logicznych zjawisk nie mo¿e byæ wyjaœnionych inaczej jak
tylko przez ekspansjê. Gor¹co rekomendujê jego ksi¹¿kê
ka¿demu, szczególnie zawodowym geologom, którzy w¹tpi¹c
w ekspansjê, szukaj¹ niepodwa¿alnych dowodów, ¿e ona
istnieje (John Eichler The problem with Earth expansion.
[W:] Stephen Hurrell (red.), The Hidden History of Earth
Expansion. Told by researches creating a Modern Theory
of the Earth. Oneoff Publishing, 2020).

Nie trzeba dodawaæ, ¿e dorobek polskiej grupy eks-
pansjonistów jest jednoczeœnie oryginalnym osi¹gniêciem
polskiej geologii.

Andrzej Muszyñski
UAM Poznañ

J. KOZIAR – Geological proofs of significant expan-

sion of the Earth and its broader scientific context.

The Association of Geologists Alumni of Wroc³aw

University, Wroc³aw 2018, 228 str.;

www.wrocgeolab.pl/proofs.pdf

Pod koniec 2019 i na pocz¹tku 2020 r. by³a dystrybu-
owana kolejna ksi¹¿ka Jana Koziara pt. Geological proofs
of significant expansion of the Earth and its broader scien-
tific context (Dowody geologiczne znacz¹cej ekspansji Zie-
mi i ich szerszy naukowy kontekst) wydana przez
Stowarzyszenie Geologów Wychowanków Uniwersytetu
Wroc- ³awskiego. Publikacja liczy 228 stron i jest dedyko-
wana pamiêci profesora Józefa Oberca, który by³ promoto-
rem teorii ekspansji Ziemi i popiera³ jej zwolenników,
w 100-lecie jego urodzin (1918–2008). By³em osobiœcie
beneficjentem takiego poparcia w 1991 r., kiedy to mój
artyku³ o zmianach krzywizny powierzchni rozszerzaj¹cej
siê Ziemi zosta³ negatywnie zrecenzowany i móg³ ukazaæ
siê drukiem (Acta Uniw. Wrat.) tylko dziêki interwencji
prof. Oberca.

Ksi¹¿ka Koziara jest generalnie poœwiêcona opisowi
siedmiu dowodów znacz¹cej ekspansji Ziemi w czasie jej
ewolucji geologicznej. S¹ to twarde dowody oparte na fak-
tach geologicznych i geofizycznych i to takich, których nie
podwa¿aj¹ zwolennicy tektoniki p³yt. Dodaj¹ tylko do nich
w¹tpliwe interpretacje. Od pocz¹tku tektonika p³yt jest
oparta na fa³szywych za³o¿eniach o sta³ych wymiarach
Ziemi w ci¹gu jej ewolucji geologicznej. Zdeklarowanym
jej zwolennikom, którym do g³owy nie mo¿e przyjœæ, ¿e
tak ogromna wiêkszoœæ badaczy mo¿e nie mieæ racji, pole-
cam lekturê dos³ownych cytatów z prac ojców za³o¿ycieli
nowej globalnej tektoniki przytaczanych na stronach
28–40 pracy Jana Koziara. Tak rodzi³a siê tektonika p³yt.
Na szczêœcie osobiœcie nale¿ê do tej zdecydowanej mniej-
szoœci, która fakty nazywa faktami, a wnioski z nich wy-
p³ywaj¹ce interpretuje jednoznacznie. Nie musimy znaæ
przyczyn fizycznych tak znacznej ekspansji Ziemi. To nie
nale¿y do geologów. Tak¿e pod tym wzglêdem tektonika
p³yt nie ma przewagi. Nieznane s¹ tak¿e przyczyny tzw.
ruchu kontynentów, a koncepcja pr¹dów konwekcyjnych
wydaje siê zgran¹ kart¹, zw³aszcza w aspekcie wspó³cze-
snej wiedzy geofizyków o nieci¹g³oœci astenosfery i zasiê-
gu wg³êbnym korzeni kontynentów (Cwojdziñski, 2004,
2016, 2020).

We wstêpie do ksi¹¿ki Jan Koziar omawia swoj¹
dzia³alnoœæ wydawnicz¹ i internetow¹ ostatnich lat w dzie-
dzinie ekspansji Ziemi, a tak¿e poleca ksi¹¿ki Jamesa

Maxlowa (2018) i Stephena Hurrella (2011). Wbrew
bowiem opinii wielu wspó³czesnych geologów teoria eks-
pansji jest nadal rozwijana i wzbogacana. Od lat œledzê lite-
raturê dotycz¹c¹ geotektoniki, w tym teorii góro-
twórczoœci, a tak¿e nowe dane o strukturze wnêtrza Ziemi.
Mimo i¿ s¹ one zwykle interpretowane z punktu widzenia
tektoniki p³yt, to autorzy prac czêsto przyznaj¹ siê do trud-
noœci pojawiaj¹cych siê przy interpretacji danych i poszu-
kuj¹ nietypowych wyjaœnieñ. Dzia³a tu jednak s³ynna
brzytwa Okhama – najlepsze s¹ wyjaœnienia najprostsze.
A faktem jest, ¿e te nowe, nap³ywaj¹ce fakty s¹ naj³atwiej-
sze do wyjaœnienia w ramach teorii tektoniki ekspansji.

Pierwsza czêœæ omawianej publikacji rozpoczyna siê
krótk¹ histori¹ teorii ekspansji i analiz¹ jej podstaw geolo-
gicznych, czyli stwierdzonych ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ
faktów. Ten kierunek badawczy jest najwa¿niejszy, nie
zale¿y bowiem od poszukiwania przyczyn ekspansji. Do
pasjonuj¹cych, z punktu widzenia historii nauk przyrodni-
czych, wydarzeñ zachodzi na prze³omie lat 50. i 60. ub.w.
By³ to okres, w którym teoria ekspansji mia³a szansê na
zwyciêstwo, przegra³a jednak z teori¹ Ziemi nie ekspan-
duj¹cej, która jest dziœ reprezentowana przez teoriê tekto-
niki p³yt. By³ to czas, w którym za³o¿enie zast¹pi³o analizê
faktów (patrz wy¿ej). Od tego momentu tektonika p³yt
sta³a siê de facto teori¹ nienaukow¹.

W swojej d³ugoletniej dzia³alnoœci naukowej Jan Koziar
szczególn¹ uwagê skupia³ na zasadach ruchu p³yt na eks-
panduj¹cym globie. Na prostych modelach udowadnia, ¿e
radialnie rozci¹gane pod³o¿e sztywnych p³yt litosfery do-
skonale wyjaœnia powstawanie trójz³¹czy (triple junction)
oraz rozdzielania siê p³yt na fragmenty w wyniku ryftingu.

G³ówna czêœæ ksi¹¿ki jest poœwiêcona omówieniu sied-
miu, niezale¿nych geologicznych dowodów na znacz¹c¹
ekspansjê Ziemi. I nie s¹ to scholastyczne rozwa¿ania
oparte na za³o¿eniach, lecz fakty udowadnialne na podsta-
wie istniej¹cych obserwacji.

Dowód 1. Nie zawsze s¹ to dowody nowe – test Careya
pochodzi z 1958 r., ale nadal zachowuje aktualnoœæ (Carey,
1988). Jan Koziar szczegó³owo omawia jego zasadê –
Pacyfik, najwiêkszy ocean Ziemi jest otoczony przez kon-
tynenty, których krawêdzie tworz¹ prawie ko³o wielkie
wokó³ tego oceanu (ko³o wielkie to najwiêksze ko³o, które
mo¿na wpisaæ w kulê). Wspó³czesne dane dotycz¹ce przerw
miêdzy tymi kontynentami wskazuj¹ dobitnie na powiêk-
szanie siê odleg³oœci miêdzy Australi¹ i Antarktyk¹, Po-
³udniow¹ Ameryk¹ a Antarktyk¹, Ameryk¹ N i S, Azj¹
i Ameryk¹ N oraz Azj¹ a Australi¹. Wiele wysi³ków w³o¿yli
zwolennicy tektoniki p³yt, aby wyjaœniæ te zagadki. Starali
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