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Naukowe nieścisłości

O statnio ukazała się książka pt. Ekorozwój gminy Czemierniki pod redakcją prof, dr 
hab. inż. Stefana Kozłowskiego. Powstała na zamówienie Urzędu Gminy Cze

mierniki. Jest to interesująca pozycja, mówiąca o potencjale gminy w zakresie przy
rodniczym, gospodarczym i turystycznym, oraz o możliwościach wykorzystania tego 
potencjału. Przy opisie wartości kulturowych autorzy skorzystali ze źródeł archeolo
gicznych i historycznych dotyczących gminy Czemierniki. Niestety rozdziały te za
wierają dużo błędów i nieścisłości. Już w rozdziale „Archeologia" zdanie „Obszary 
wykopalisk archeologicznych pokazane są na (Rys. 38)", zawiera błędy. Na rysunku 
tym (jak głosi prawidłowy podpis) zaznaczone są strefy występowania znalezisk 
archeologicznych. Dodam też, że wykopaliska nie są tożsame ze znaleziskami arche
ologicznymi. Dalsze zdanie „Ponadto na każdym z obszarów prac archeologicznych 
(w tabeli 20, oznaczono liczbami 1,...,15) zaznaczono najstarsze wykopalisko". W tabe
li nr 20 kolumna Wykopalisko powinna być raczej nazwana Zabytki archeologiczne. Po
nadto w tej kolumnie zapisano, co znaleziono na danym stanowisku a nie datowanie 
zabytków. Termin „najstarsze wykopalisko" w tym przypadku jest całkowicie bez 
sensu. W tabeli są też inne błędy kilkakrotnie powielono zapis tych samych zabytków, 
znalezisko monet siedemnastowiecznych jest wpisane w epokę brązu!, fragment kafla 
jest datowany na starożytność, zapisano „greciki" a powinno być g rodk i. W rozdzia
le „Historia parafii rzymsko-katolickiej Czemierniki" jest zdanie „Jan Długosz w II 
połowie XV w. podaje, że parafia Czemierniki obejmowała obszar o powierzchni 258 
km kwadratowych i z 420 mieszkańcami". Kronikarz Długosz w żaden sposób nie 
dysponował takimi danymi, ponieważ w średniowieczu nie posługiwano się taką 
jednostką długości jak kilometr. Liczba mieszkańców podana jest w przybliżeniu na 
danych o zaludnieniu Polski w XV w.
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