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WSPOMNIENIA
O profesorze Jerzym Donie w pierwsz¹ rocznicê œmierci
Profesor Jerzy Don urodzi³ siê 24 lutego 1928 r. w
D¹biu nad Nerem (centralna Polska) w rodzinnej miejscowoœci swojej mamy Elfrydy z domu Just. Jego ojciec Boles³aw
by³ nauczycielem. Podobnie jak w sytuacji zawodowej wielu
innych przedstawicieli tej profesji w II Rzeczpospolitej równie¿ jego rodzina zmienia³a miejsce zamieszkania. Wczesne
dzieciñstwo J. Don spêdzi³ w Przybyszewie k. Kêpna. Jego
ojciec zdecydowanie przeciwstawia³ siê germanizacji lokalnej spo³ecznoœci. W 1938 r. rodzina Donów przenios³a siê
do £azisk na Œl¹sku. Byæ mo¿e to w³aœnie uratowa³o ich
przed zaplanowanymi w przededniu wybuchu II wojny œwiatowej represjami ze strony okupantów.
W £aziskach Œrednich, gdzie Jerzy Don kontynuowa³
naukê w V klasie szko³y podstawowej, spotka³ siê z pierwszymi zagadnieniami geologicznymi, a œciœlej górniczymi.
Wraz z rodzicami mieszka³ wtedy blisko kopalni wêgla
kamiennego im. Boles³awa Œmia³ego. Wspomina³, ¿e dziwi³o go, czemu wêgiel wydobywa siê w kopalni pod ziemi¹, a nie na powierzchni w okolicznych biedaszybach.
Dopiero s¹siad, górnik z zawodu, wyjaœni³ mu, ¿e wêgiel
wystêpuje pod ziemi¹ w wielu pok³adach, ¿e znacznie wiêcej i bezpieczniej mo¿na go wydobyæ metodami górniczymi, a eksploatacja wêgla na wychodniach pok³adów jest po
prostu nielegalna.
Po wojnie w 1945 r. ojciec Jerzego Dona obj¹³ zarz¹dzanie szko³¹ podstawow¹ w Chrobrówce k. Barda Œl¹skiego
(obecna nazwa Opolnica). Syn kontynuowa³ naukê pocz¹tkowo w gimnazjum, póŸniej w liceum im. Boles³awa Chrobrego
w K³odzku, gdzie w 1947 r. zda³ maturê. Jak sam wspomina³, drogê do szko³y czêsto skraca³, przebiegaj¹c szybko
w¹skim tunelem kolejowym wydr¹¿onym w ska³ach Gór
Bardzkich. Do ogrzania budynku szko³y u¿ywano wêgla
wydobywanego w okolicy S³upca. Jako zaznajomiony ju¿
wczeœniej z tematyk¹ górnictwa wêglowego, zastanawia³
siê, czy pok³ady noworudzkie wystêpuj¹ równie¿ pod Górami Bardzkimi i czy ³¹cz¹ siê na wschodzie z pok³adami
wêgla na Œl¹sku. Nawet chcia³ to w praktyce zweryfikowaæ,
postuluj¹c, co prawda tylko wobec bliskich sobie osób,
wywiercenie w g³êboko wciêtej dolinie Nysy K³odzkiej
otwóru, który by to potwierdzi³ lub nie. Te wczesne zainteresowania i spekulacje geologiczne dodatkowo wzmocni³a
nauczycielka geografii, która przekaza³a uczniom informacje
o piaskowcach kredowych, powsta³ych w morzu, obejmuj¹cym ca³y górzysty obszar Sudetów. Jerzy Don nie by³ wtedy w stanie pogodziæ siê z faktem, ¿e kiedyœ Sudety nie
wyró¿nia³y siê tak zdecydowanie w krajobrazie i wypiêtrzy³y siê dopiero w „trzeciorzêdzie”…
Po zdaniu matury Jerzy Don rozpocz¹³ studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii ówczeœnie po³¹czonych
Uniwersytetu i Politechniki Wroc³awskiej. Barwne wyk³ady Józefa Zwierzyckiego z geologii, zw³aszcza urok
jego opowieœci o dalekich podró¿ach i wyprawach naukowych, a jednoczeœnie uznanie dla jednego z odkrywców
z³ó¿ miedzi na monoklinie przedsudeckiej, zadecydowa³y
o zmianie zainteresowañ naukowych Jerzego Dona.
W 1948 r. zosta³ studentem Wydzia³u Nauk Przyrodniczych

Profesor Jerzy Don w swojej pracowni terenowej w Marianówce
pod Miêdzygórzem (maj 2009). Fot. R. Gotowa³a

na samodzielnym ju¿ wtedy Uniwersytecie Wroc³awskim.
Podczas studenckiej praktyki terenowej, prowadzonej
przez dr. Józefa Oberca w Górach Bardzkich po raz pierwszy zapozna³ siê budow¹ geologiczn¹ tego obszaru. Tym
samym ca³kowicie zosta³y zweryfikowane jego m³odzieñcze pogl¹dy o mo¿liwoœci wystêpowania karboñskich
pok³adów wêgla w Górach Bardzkich. Po czterech latach
studiów, na podstawie rozprawy „Utwory m³odopaleozoiczne okolic Nowej Rudy” zawieraj¹cej szczegó³ow¹ mapê
geologiczn¹ tego obszaru, uzyska³ dyplom magistra geologii
w Katedrze Geologii Ogólnej. Praca zosta³a wykonana pod
kierunkiem prof. Henryka Teisseyre’a (twórcy wroc³awskiej
szko³y kartografii geologicznej), a recenzowa³ j¹ prof. Józef
Zwierzycki. Na wniosek promotora, praca zosta³a opublikowana w 1961 r. w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu
Wroc³awskiego (numer B96) Nauka o Ziemi.
Jerzy Don swoj¹ dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹ skupia³
g³ównie wokó³ zagadnieñ tektoniki i geologii regionalnej,
a podstawowym jego warsztatem badawczym by³a kartografia geologiczna. W swoich badaniach by³ wierny tej
metodzie pozyskiwania danych geologicznych do intrepretacji budowy geologicznej obszarów zarówno zbudowanych
ze ska³ metamorficznych, jak i osadowych. Dowodz¹ tego
wszystkie jego opracowania, od wspomnianej wy¿ej pracy
dyplomowej, przez rozprawê doktorsk¹ a¿ po ostatnie zestawienia regionalne.
Pod kierunkiem prof. Henryka Teisseyre’a, wykona³
i obroni³ pracê doktorsk¹ p.t. „Góry Z³ote i Krowiarki jako
elementy sk³adowe metamorfiku œnie¿nickiego”. Zosta³a
ona opublikowana 1964 r. w pierwszym, historycznym
numerze Geologia Sudetica. Stanowi fundamentaln¹ pozycjê literatury dotycz¹cej budowy geologicznej obszaru Gór
Z³otych i Krowiarek oraz zawiera unikatow¹ koncepcjê
rozwoju geologicznego metamorfiku Œnie¿nika.
1495

Przegl¹d Geologiczny, vol. 65, nr 12, 2017

W latach 1962–1965 dr Jerzy Don uczestniczy³ w pracach Polskiej Ekspedycji Geologicznej w zachodniej Mongolii, gdzie kierowa³ grup¹ kartograficzn¹. W A³taju i Kotlinie
Wielkich Jezior pod Jego kierunkiem i przy Jego
wspó³udziale zosta³y wykonane pierwsze mapy geologiczne
tego obszaru w skali 1 : 100 000 w okolicach Jesenby³aku
(1962), Kobodo (1963) oraz U³an-gom (1964). £¹czny
obszar objêty wtedy pracami kartograficznymi wyniós³ ok.
20 tys. km2. Wyniki prac przeprowadzonych w Mongolii
zosta³y przedstawione ³¹cznie w 27 publikacjach autorskich i wspó³autorskich. Ca³oœæ zwieñczy³a rozprawa habilitacyjna „Geologia A³taju Mongolskiego w dorzeczu
Choit-Cencher-go³” opublikowana w 1977 r. w Biuletynie
Instytutu Geologicznego, w numerze 302 serii „Z badañ
polskich geologów za granic¹”.
Po zakoñczeniu prac kartograficznych w Mongolii
Jerzy Don powróci³ do problematyki zwi¹zanej z geologi¹
Sudetów, szerzej z europejskimi waryscydami. Pocz¹wszy
od 1971 r. kierowa³ najpierw Zak³adem Geologii Ogólnej,
a nastêpnie Zak³adem Kartografii Geologicznej. W latach
1973–2007 nale¿a³ do kolegium redakcyjnego Geologia
Sudetica, pocz¹tkowo jako cz³onek, nastêpnie sekretarz,
a od 1975 r. redaktor naczelny. W 1982 r. otrzyma³ tytu³
profesora nadzwyczajnego. Wspólnie ze Stanis³awem Lorencem i Andrzejem ¯elaŸniewiczem redagowa³ tom specjalny poœwiêcony geologii Sudetów „Studies in Geology of
the Sudetes”, wydany w 1990 r. przez Neues Jahrbuch für
Geologie und Mineralogie. Publikacja ta zapocz¹tkowa³a
póŸniejsz¹ wspó³pracê i wymianê doœwiadczeñ z liczn¹
grup¹ geologów europejskich. W roku 1999 otrzyma³ tytu³
profesora zwyczajnego. Profesor Jerzy Don bardzo aktywnie kontynuowa³ swoje badania, w tym przede wszystkim
terenowe prace kartograficzne, równie¿ po przejœciu na
emeryturê. Swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie zawiera³ w znakomicie opracowanych mapach geologicznych dotycz¹cych
np. metamorfiku Œnie¿nika, które stanowi³y geologiczn¹
syntezê poznawcz¹, m.in. strefy granicznej Sudetów
Wschodnich i Zachodnich (w 2003 r., wspólnie z Jaroslavem Skácelem i Romanem Gotowa³¹), czy te¿ rowu
Górnej Nysy K³odzkiej (w 2008 r., wspólnie z Romanem
Gotowa³¹).
***
Pierwsze prace terenowe Profesora, prowadzone w latach
1950–1953 pod kierunkiem prof. Henryka Teisseyre’a,
zakoñczy³y siê wykonaniem mapy geologicznej œrodkowej
czêœci Noworudzkiego Zag³êbia Wêglowego w skali
1 : 12 500. Zosta³a ona wykorzystana do zestawienia czterech arkuszy SMGS 25 – Nowa Ruda (1958), Jugów (1959),
Radków (1964) oraz Ludwikowice K³odzkie (1965). Zaproponowane na tych mapach podzia³y litostratygraficzne dolnego permu s¹ jego autorstwa. Po raz pierwszy w Sudetach
do tych wydzieleñ pos³u¿y³y megacykle sedymentacyjne,
których genezê Profesor wi¹za³ z synsedymentacyjn¹
aktywnoœci¹ tektoniczn¹ w basenie œródsudeckim w permie.
Kartograficznie uzasadni³ istnienie regionalnej niezgodnoœci zwi¹zanej z faz¹ asturyjsk¹ wczeœniej postulowan¹
przez Bubnoffa (1931), chocia¿ niewidoczn¹ na starszych
mapach geologicznych okolic Nowej Rudy, np. autorstwa
Dathego (1892, 1900). Prace kartograficzne Profesora
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wykaza³y niezgodne zaleganie osadów stefanu na westfalu
oraz na gabrach noworudzkich.
Od roku 1954, wspólnie z ¿on¹ Barbar¹, Profesor prowadzi³ pierwsze szczegó³owe prace kartograficzne pó³nocno-zachodniego pogranicza rowu Górnej Nysy K³odzkiej.
Efektem tych prac by³a przedstawiona w 1960 r. propozycja ewolucji tektoniczno-stratygraficznej rowu. Wa¿nymi
elementami przedstawionego schematu by³o obni¿anie siê
dna rowu, pocz¹wszy od wczesnego koniaku, oraz blokowe wypiêtrzenie ram rowu w póŸnym koniaku, zaznaczaj¹ce siê m.in. sp³ycaniem zbiornika sedymentacyjnego
i tworzeniem siê przy wschodnim brzegu basenu gruboziarnistych osadów przyramowych sto¿ków deltowych
(J.W.), tzw. zlepieñców z Idzikowa. Proces ten jednoczeœnie datuje pocz¹tek wypiêtrzania siê Sudetów, które przed
transgresj¹ morza w póŸnym cenomanie nie wyró¿nia³y siê
w krajobrazie jako masyw górski. Zdaniem Profesora rów
utworzy³ siê w osi szerokopromiennej struktury antyklinalnej (Cloos, 1922), której wschodnie skrzyd³o stanowi
metamorfik Œnie¿nika, natomiast po³udniowo-zachodnie –
metamorfik Gór Orlickich i Gór Bystrzyckich. Jednoczeœnie w obrêbie rowu zosta³y wyznaczone elementy strukturalne ni¿szego rzêdu jak brachysynklina Idzikowa
(Don, Don, 1960), czy brachyantyklina Bystrzycy K³odzkiej (Komuda, Don 1964).
W 1954 r. Profesor rozpocz¹³ prace kartograficzne w
masywie Krowiarek i w Górach Z³otych, na obszarach
nale¿¹cych do metamorfiku Œnie¿nika, wczeœniej nie objêtych szczegó³owym kartowaniem geologicznym. Na podstawie uzyskanego obrazu kartograficznego Profesor
przedstawi³ ca³kowicie nowy pogl¹d nt. rozwoju tzw. serii
infrakrustalnych (czyli ska³ powsta³ych w nastêpstwie ró¿nych procesów wg³êbnych). W szczególnoœci nowe rozwi¹zania dotyczy³y œnie¿nickich gnejsów oczkowych oraz
migmatycznych gnejsów giera³towskich. Dowiód³, ¿e te
ostatnie s¹ m³odsze od gnejsów œnie¿nickich, a nie jak
uwa¿ano dotychczas – najstarsz¹ infrakrustaln¹ formacj¹
metamorfiku Œnie¿nika (Don, 1963, 1964). Powsta³y one
zdaniem Profesora wskutek stopniowej migmatyzacji,
kosztem dynamicznie deformowanych i mylonityzowanych
granitów œnie¿nickich, przefa³dowanych z suprakrustalnymi seriami osadowymi, czyli najstarszymi w metamorfiku
Œnie¿nika paragnejsami M³ynowca (pocz¹tek starszego neoproterozoiku?) i z formacj¹ pstrych ³upków stroñskich
(NP–Cm2). Uplastycznione w procesie selektywnej granityzacji migmatyty giera³towskie utworzy³y konwekcyjne
masywy o charakterze kopu³, podobnych w stylu deformacji
do diapirów solnych i zdecydowanie odbiegaj¹ce od liniowych struktur fa³dowych w obrêbie starszych serii, z okresu sprzed migmatyzacji (Don, 1972). Przedstawiony model
znacznie ró¿ni³ siê od lansowanych przez szko³ê petrograficzn¹ pogl¹dów prof. Kazimierza Smulikowskiego o metasomatycznej genezie gnejsów œnie¿nickich. Kontrowersje
te przed³u¿y³y o dwa lata obronê pracy, której recenzentem
by³ w³aœnie prof. Smulikowski, a ostatecznie skutkowa³y
zmian¹ recenzenta. Nale¿y podkreœliæ, ¿e od 1961 r., kiedy
profesor Jerzy Don obroni³ swoj¹ pracê, minê³o 55 lat, a kwestia wzajemnych relacji gnejsów metamorfiku Œnie¿nika
nadal budzi wiele dyskusji i kontrowersji, zarówno wœród
geologów strukturalnych, jak i petrografów…
W trakcie Polskiej Ekspedycji Geologicznej w Zachodniej Mongolii Profesor Jerzy Don by³ odpowiedzialny
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osobiœcie za skartowanie obszaru o ³¹cznej powierzchni ok.
7200 km2 oraz za zestawienie pierwszych map arkuszowych
tego obszaru w skali 1 : 100 000 i 1 : 200 000. Wykona³
³¹cznie ponad 1400 km efektywnych marszrut dokumentuj¹cych. Mapy by³y zestawiane przy wykorzystaniu m.in.
zdjêæ lotniczych. Opublikowane w 27 opracowaniach
w³asnych i wspó³autorskich materia³y z prac kartograficznych dotycz¹ rozwoju facjalno-strukturalnego ³añcuchów
górskich Chasagtu-Chajrchan-u³a, Chan-Tajsziri-nuru,
Cagan-Szibet, Tochtochin-Szili oraz A³taju Mongolskiego
w dorzeczach Choit-Cencher-go³ i Dumda-Cencher-go³,
o wczeœniej s³abo lub w ogóle nierozpoznanej geologii.
Profesor zajmowa³ siê problemem Bajkalidów (kadomidów,
assyntydów) i ich przebudow¹ podczas fa³dowañ wczesnokaledoñskich (salirskich), m³odokaledoñskich oraz waryscyjskich. Uzna³ przedgórnokambryjsk¹ orogenezê salairsk¹ za
g³ówn¹ dla badanej czêœci A³taju Mongolskiego (Don 1970),
który wczeœniej by³ uznawany w ca³oœci za orogen waryscyjski. Po raz pierwszy w Mongolii zosta³ udokumentowany sylur graptolitowy (Kirschke, 1969; Don, 1977).
Profesor wiele uwagi poœwiêci³ równie¿ najm³odszej historii
orogenu a³tajskiego, który jeszcze w mezozoiku nie wyró¿nia³ siê w morfologii jako jednostka orograficzna. Wykaza³,
¿e jego wspó³czesna forma jest zwi¹zana z neotektonik¹
typu blokowego, która by³a szczególnie aktywna w neogenie.
Wykaza³ m.in. wielkoskalowe, dochodz¹ce do 3 km prawoskrêtne przemieszczenia poziome (przesuwcze) (Don, 1977).
Udokumentowa³ spektakularn¹ powierzchniê sp¹gow¹ harpolitu granitów alaskitowych (Don i in., 1968).
Po zakoñczeniu prac mongolskich Jerzy Don powróci³
do nadal dyskutowanych i ci¹gle budz¹cych kontrowersje
zagadnieñ ewolucji strukturalnej metamorfiku Œnie¿nika.
Po jego publikacjach podsumowuj¹cych rozprawê doktorsk¹ (Don, 1963, 1964) pojawi³o siê szereg opracowañ
kontestuj¹cych pogl¹dy Profesora. G³ównie wychodzi³y
one z warszawskiej szko³y petrograficznej prof. Smulikowskiego, ale równie¿ wroc³awskiego oddzia³u PAN od
prof. ¯elaŸniewicza i jego wychowanków. Profesor uzupe³ni³ swoje dotychczasowe obserwacje wynikami z innych
terenów – z Gór Bialskich i z Masywu Œnie¿nika. Swoimi
badaniami obj¹³ równie¿ okolice Stronia Œl¹skiego,
Boles³awowa i M³ynowca. Skupi³ siê zw³aszcza na dokumentacji i opisie stref kontaktowych obydwu wystêpuj¹cych
w metamorfiku Œnie¿nika odmian gnejsów (1977, 1982,
1983). Jego prace potwierdzi³y wczeœniejsze obserwacje
i wnioski. Co wiêcej, znalaz³y one swoje odzwierciedlenie
m.in. w datowaniach metod¹ SHRIMP migmatyzowanej
formacji paragnejsów z M³ynowca w okolicach Boles³awowa
(370–360 i 340–330 Ma; Jastrzêbski i in., 2014). Obserwacje terenowe Profesora zosta³y zawarte m.in. na syntetycznej mapie metamorfiku Œnie¿nika (wspólnie z J. Skácelem i R. Gotowa³¹) z roku 2003, z której wprost
wynikaj¹ potwierdzenia jego jak¿e rewolucyjnych hipotez
sprzed lat.
Z czasem, obok szczegó³owych prac kartograficzno-strukturalnych w metamorfiku Œnieznika oraz w wype³nionym utworami kredy rowie Górnej Nysy K³odzkiej,
Profesor coraz wiêcej uwagi poœwiêca³ regionalnym rozwi¹zaniom/interpretacjom budowy geologicznej Sudetów
jako ca³oœci (Don, 1983, 1984, 1989, 1990). W kolejnych
publikacjach naœwietli³ brak czasowych korelacji procesów geologicznych, a szczególnie facjalnych i struktural-

nych, miêdzy wieloma s¹siaduj¹cymi ze sob¹ jednostkami
geologicznymi. Podkreœli³ te¿ zjawisko wyraŸnych, kontrastowych zmian facji metamorficznych, które zaznaczaj¹ siê
na ca³ej d³ugoœci po obu stronach uskoku œródsudeckiego
(Don, 1983). Na podstawie swoich doœwiadczeñ z A³taju
Mongolskiego, Profesor uzna³ ten uskok za g³êboki roz³am
litosferyczny o charakterze ponadregionalnym i d³ugotrwa³ym wielofazowym rozwoju (Don, 1977). W celu wyjaœnienia tego zjawiska, które sam nazwa³ „paradoksem
sudeckim”, zaproponowa³ model ewolucyjny oparty na
hipotezie pulsacyjnej ekspansji Ziemi (Don, 1984).
Po roku 1999, bêd¹c na emeryturze, Profesor kontynuowa³ obserwacje terenowe w rowie Górnej Nysy K³odzkiej. Zestawi³ je na mapach topograficznych w skali
1 : 25 000 (ark.: Miêdzylesie 482.42, Domaszków 482.24
i Bystrzyca K³odzka 482.22) oraz wspólnie z Romanem
Gotowa³¹ (ark.: K³odzko 472.44 i Polanica Zdrój 472.43).
Wyniki tych prac zosta³y przez nich przedstawione, wraz
z tekstem objaœniaj¹cym, na zbiorczej mapie przegl¹dowej
polskiej czêœci rowu Górnej Nysy K³odzkiej w skali
1 : 50 000 (Don, Gotowa³a, 2008). Oprócz spójnego ujêcia
tektoniki wnêtrza rowu, g³ównym celem by³o wytyczenie
jego zachodniej granicy, wczeœniej bardzo ró¿nie umiejscawianej. W odró¿nieniu od wyraŸnie prostoliniowego wschodniego
obramowania rowu stronê zachodni¹ wspó³kszta³towa³a
m³odokenozoiczna tektonika fa³dowo-blokowa Gór Bystrzyckich, z zanurzaj¹cymi siê ku osi rowu strukturami
antyklinalnymi ni¿szego rzêdu D³ugopola-Zdroju i Bystrzycy
K³odzkiej, rozdzielonymi synklin¹ Wilkanowa. O m³odym
charakterze tych struktur œwiadcz¹ prze³omowe antecedentne odcinki doliny Nysy K³odzkiej, wciêtej na znaczn¹
g³êbokoœæ w utwory kredy i pod³o¿a metamorficznego rowu,
bez próby ominiêcia elewacji od zachodu czy wschodu.
Pierwsze sugestie dotycz¹ce najm³odszych przejawów
tektoniki w rowie Nysy K³odzkiej przedstawi³ wczeœniej
Wojewoda (2004), co znalaz³o równie¿ potwierdzenie w
innych zjawiskach wspólnie dyskutowanych z Profesorem
(Don, Wojewoda, 2004, 2005). Ostatnim obszarem, na którym skupi³ swoje prace terenowe Profesor Jerzy Don, by³y
Góry Bystrzyckie i Równia £omnicka, gdzie procesy tektoniki pokredowej s¹ szczególnie wyraŸne w osadach kredy,
zalegaj¹cych bezpoœrednio na pod³o¿u metamorficznym.

Wycieczka terenowa – rejon Krosnowic (Czerwoniak, listopad
2008). Fot. R. Gotowa³a
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Obszar ten jest objêty niedokoñczonym projektem zestawienia kartograficznego zachodniej czêœci kopu³y orlicko-œnie¿nickiej i syntez¹ ca³ej kopu³y.
***
Prace prof. Jerzego Dona oraz wnioski z nich p³yn¹ce
chyba najlepiej podsumowuje jego w³asna wypowiedŸ –
„Zebrane doœwiadczenia z wieloletnich prac kartograficznych przekonuj¹ mnie, i¿ odtwarzanie z³o¿onej i wieloetapowej ewolucji badanych jednostek geologicznych metod¹
szczegó³owej kartografii by³o wprawdzie ¿mudne i czasowo absorbuj¹ce, ale dostarczy³o znacznie wiêcej logicznie
ze sob¹ powi¹zanych informacji o ich budowie oraz rozwoju, ni¿ punktowo prowadzone badania wieku izotopowego
– ci¹gle jeszcze obarczone doœæ znacznym rozrzutem, lub
te¿ oparte na laboratoryjnych analizach geochemicznych,
jedne i drugie pozbawione czêsto szerszego kontekstu
przestrzennego oraz regionalnego”.

Autorzy tego wspomnienia s¹ przekonani, ¿e pogl¹d
Profesora nie dotyczy³ wy³¹cznie punktowych badañ wieku izotopowego, ale równie¿ innych punktowych sposobów poznawania rzeczywistoœci.
Postaci Profesora nie da siê scharakteryzowaæ jednym
okreœleniem, zdaniem czy artyku³em. To by³ Cz³owiek,
który nie ba³ siê siêgaæ poza widoczny horyzont. Tym
samym wyznacza³ i wyznaczy³ kolejne horyzonty poznania. To by³ Nauczyciel, który nie naucza³, ale pozwala³ nam
siê uczyæ poprzez obserwacjê w³asnych dzia³añ i postaw.
Jurand Wojewoda, Roman Gotowa³a
Uniwersytet Wroc³awski
Wybrane publikacje Prof. J. Dona oraz literatura
komentowana w tym tekœcie s¹ zamieszczone w wersji on-line

Przegl¹d Geologiczny poleca
Przegl¹d Solny jest rocznikiem wydawanym przez Polskie
Stowarzyszenie Górnictwa Solnego (PSG). Ukazuje siê nieprzerwanie od 11 lat. Pierwsze edycje rocznika by³y publikowane
na ³amach Kwartalnika Gospodarka Surowcami Mineralnymi
i Energi¹ PAN oraz w Kwartalniku AGH Geologia, od 2012 r. w
Geology, Geophysics and Environment.
Od roku 2013 Przegl¹d Solny ukazuje siê jako samodzielne
czasopismo, w nowej szacie graficznej i jest w ca³oœci opracowywany i finansowany przez Polskie Stowarzyszenie Górnictwa
Solnego.
W roczniku s¹ publikowane prace dotycz¹ce zagadnieñ polskiego i œwiatowego solnictwa z zakresu geologii, górnictwa oraz
dyscyplin pokrewnych. Oprócz artyku³ów naukowych i wyników
badañ aplikacyjnych s¹ zamieszczane raporty o aktualnym stanie
oraz tendencjach w zarówno krajowej, jak i œwiatowej dzia³alnoœci w pozyskiwaniu i handlu sol¹, perspektywach ró¿nych form
zagospodarowania wyst¹pieñ soli, informacje o wa¿niejszych
wydarzeniach w œwiatowym solnictwie i o wyst¹pieniach soli na
œwiecie (pozyskane podczas wypraw naukowych PSG). Ponadto
w Przegl¹dzie Solnym s¹ prezentowane wspomnienia o osobach
z Polski i zagranicy, które wnios³y znacz¹cy wk³ad w rozwój solnictwa. Prace naukowe i aplikacyjne s¹ drukowane w jêzyku polskim lub angielskim z dwujêzycznym streszczeniem. Wszystkie
artyku³y s¹ poddawane ocenie dwóch recenzentów z Polski
i zagranicy.
Miêdzynarodowa Rada Naukowa sk³ada siê z 14 cz³onków. Reprezentuj¹ j¹ naukowcy z 6 krajów: Bia³orusi,
Hiszpanii, Niemiec, Polski, Ukrainy i W³och.
G³ównym celem Przegl¹du Solnego jest propagowanie szeroko pojêtej wiedzy o solnictwie zarówno o charakterze podstawowym, jak i praktycznym.
Dla geologów, zajmuj¹cych siê badaniami ewaporatów (soli i siarczanów), Przegl¹d Solny jest jedynym w Polsce (i jednym z nielicznych w skali miêdzynarodowej) wyspecjalizowanym pismem, s³u¿¹cym pozyskiwaniu
i wymianie wiedzy w tej wa¿nej gospodarczo dziedzinie nauk o Ziemi.
Wszystkie artyku³y z 11 roczników s¹ dostêpne w formie plików PDF na stronie www.psgs.agh.edu.pl
(w zak³adce Przegl¹d Solny). Znajdziecie tam Pañstwo równie¿ wiele innych ciekawych informacji o dzia³alnoœci
i aktywnoœci Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego w miêdzynarodowym œrodowisku solarzy.
Serdecznie zapraszam do lektury naszego czasopisma
Redaktor Naczelny Przegl¹du Solnego
Jacek Wachowiak
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