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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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