
mission). Spotkanie to zosta³o zorganizowane przez Biuro
Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Bruk-
seli w cyklu organizowanych przez biuro spotkañ tema-
tycznych — PolSCA Meetings. Mia³o ono na celu
przedstawienie polskich propozycji do 7. Programu Ramo-
wego. Zebranie umo¿liwi³o nie tylko przedstawienie
propozycji projektu, ale równie¿ przedstawienie bezpoœred-
niego komentarza osoby kieruj¹cej weryfikacj¹ projektów
badawczych dla planowanych dzia³añ. Projekt zagro¿eñ
œrodowiskowych i zrównowa¿onego zarz¹dzania wodami

transgranicznymi spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem.
Problem potencjalnych ognisk zanieczyszczeñ, które mog¹
negatywnie oddzia³ywaæ na œrodowisko naturalne na
obszarze przygranicznym wzd³u¿ wschodniej granicy Pol-
ski, stanowi istotne zagadnienie w obecnych granicach
Unii Europejskiej. Je¿eli projekt uzyska poparcie innych
jednostek badawczych z obszaru UE, to bêdzie on mia³
du¿e szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach pro-
gramu ramowego.

Tomasz Na³êcz, Bogus³aw Kazimierski & Izabela Ploch

R. WALTER — Geologie von Mitteleuropa. Begründet von

Paul Dorn (7 wyd., ca³kowicie zmienione). E. Schweizerbart’sche
Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart 2007,
511 str., 184 ryc., indeks rzeczowy, 110 lokalizacji

Termin Mitteleuropa w swoim znaczeniu geopolitycznym
powsta³ w czasach I wojny œwiatowej w zwi¹zku z planami
mocarstwowej ekspansji pañstw centralnych. W tytule recenzowa-
nej ksi¹¿ki to nie najlepiej kojarz¹ce siê Polakom okreœlenie ozna-
cza obszar obecnych Niemiec i ich s¹siedztwa, ograniczony
zasadniczo do dwóch prowincji geograficznych: niziny i œrednio-
górza œrodkowoeuropejskiego wraz z przyleg³¹, po³udniow¹ czê-
œci¹ Morza Pó³nocnego. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e raczej nie za
spraw¹ z³ych skojarzeñ historycznych, a g³ównie z przyczyny jêzy-
kowej, kolejne edycje ksi¹¿ki nie cieszy³y siê wielk¹ popularnoœci¹
wœród polskich geologów. Tymczasem monografia warta jest zain-
teresowania z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze, jest sys-
tematycznie aktualizowan¹ i zarazem najpe³niejsz¹ syntez¹
geologii regionalnej Niemiec i obszarów przyleg³ych, nie maj¹c¹
obecnie konkurencji w innych tego rodzaju opracowaniach.
(Sytuacja zmieni siê dopiero po ewentualnym opublikowaniu
przygotowywanego od kilku lat przez Geological Society tomu
Geology of Central Europe pod red. Thomasa McCanna). Po dru-
gie, w ksi¹¿ce omówiona jest równie¿ geologia niemal ca³ej Pol-
ski, jedynie bez obszaru karpackiego.

Autorem pierwszej wersji Geologie von Mitteleuropa (1951)
by³ Paul Dorn, kolejne zmienione edycje (1960, 1971) firmowali
swoimi nazwiskami R. Brinkmann i F. Lotze, a od 1992 r. Roland
Walter. W ostatnich wydaniach ukszta³towa³ siê obecny uk³ad
ksi¹¿ki, w której opisano, zgodnie z kluczem regionalnym, obszar
basenu œrodkowoeuropejskiego na pó³nocy (Mitteleuropäische
Senke) i strefy œredniogórza na po³udniu (Mitteleuropäische
Schollengebiet). Od zachodu omawiany obszar obejmuje masyw
brabancki i Ardenny oraz wschodni¹ czêœæ basenu paryskiego i
Góry Jura, a na wschodzie siêga do wschodniej granicy Polski.
Granica pó³nocna przecina Morze Pó³nocne na pó³noc od wynie-
sienia centralnego i Ringköbing-Fyn, natomiast po³udniowy skraj
pokrywa siê z frontem alpejskim i karpackim. Jak z tego wynika,
³añcuch alpidów zosta³ wy³¹czony z zakresu pracy, która urywa
siê na przedalpejskiej sfa³dowanej molasie paleogeñsko-neogeñskiej.

Z omawianego wydania ksi¹¿ki znikn¹³, obecny w poprzed-
niej edycji, rozdzia³ koñcowy, w którym opisano bogactwa mine-
ralne Europy œrodkowej. Inn¹ nowoœci¹ jest przypisanie
wybranych pozycji literatury do szczegó³owych rozdzia³ów
regionalnych. Literatura obejmuje wy³¹cznie pozycje wydane po
1990 r., a ponadto nie jest cytowana w treœci rozdzia³ów. Nale¿y
doceniæ trud autora, który pokusi³ siê o uwzglêdnienie licznych
nowych prac, w tym g³ównie szczegó³owych opracowañ tekto-
nicznych i stratygraficznych. Z drugiej jednak strony brak

odwo³añ do starszej literatury jest wad¹ ksi¹¿ki, w sytuacji, gdy
znaczna czêœæ danych i interpretacji wywodzi siê z dawnych
opracowañ. Równie¿ brak œcis³ych cytowañ w tekœcie, wyni-
kaj¹cy zapewne z przegl¹dowej jej formu³y, utrudnia powi¹zanie
omawianych zagadnieñ z konkretn¹ literatur¹, zacieraj¹c kwestiê
autorstwa wa¿kich odkryæ i w¹tpliwych hipotez.

W czêœci wstêpnej scharakteryzowano obszar Europy œrod-
kowej jako ca³oœci, jej ukszta³towanie geograficzne, ramy i
podzia³ geologiczny, charakterystykê geofizyczn¹ i etapy rozwo-
ju od prekambru po holocen. Dane geofizyczne pochodz¹ z
pocz¹tku lat 90. XX w., a ponadto dotycz¹ g³ównie obszaru Nie-
miec. Nie uwzglêdnienie nowszych danych, uzyskanych m.in. w
ramach programów POLONAISE i CELEBRATION sprawia, ¿e
chocia¿by obraz gruboœci skorupy ziemskiej jest ju¿ w du¿ym
stopniu nieaktualny. Przegl¹d historii geologicznej jest sam w
sobie po¿yteczny, aczkolwiek bardziej wskazane by³oby umiesz-
czenie go na koñcu ksi¹¿ki, w œciœlejszym nawi¹zaniu do opisu
poszczególnych regionów.

Czêœæ poœwiêcon¹ basenowi œrodkowoeuropejskiemu
podzielono na rozdzia³ opisuj¹cy jego rozwój przedczwartorzê-
dowy i osobno czwartorzêd. Ewolucjê przedplejstoceñsk¹ przed-
stawiono w podziale na 5 regionów: basen œrodkowego i
po³udniowego M. Pó³nocnego, basen duñski i strefê obrze¿a Fen-
noskandii, baseny: holenderski, pó³nocnoniemiecki i polski. Do
tego ostatniego w³¹czono Lubelszczyznê i osobno omówione
obszary: œl¹sko-krakowski i Góry Œwiêtokrzyskie. Autor przed-
stawi³ historiê rozwoju geologicznego ka¿dego z obszarów w
nawi¹zaniu do g³ównych rysów budowy geologicznej i podsta-
wowego szkieletu stratygraficznego.

G³ówn¹ czêœæ ksi¹¿ki (200 str.) zajmuje prezentacja podper-
mskiej geologii œredniogórza œrodkowoeuropejskiego. Najsze-
rzej i najdok³adniej przedstawiony jest wiêc pas œrodkowo-
europejskich waryscydów, co prawdopodobnie odzwierciedla
geologiczne upodobania i kompetencje naukowe samego autora.
Równie¿ i w tym przypadku omówiono poszczególne jednostki
geologiczne, w kolejnoœci od zachodu: masyw brabancki, Ardenny-
Reñskie Góry £upkowe, Góry Harc, ³¹cznie obszar Odenwaldu,
Spessartu, Palatynatu i basen Saary-Nähe, nastêpnie Szwarcwald
i Wogezy, obszar sasko-turyñski i pó³nocnej Bawarii (saskoturin-
gikum s.s.), £u¿yce i Sudety Zachodnie (lugikum), strefê moraw-
sko-œl¹sk¹ (w³¹cznie z zag³êbiem górnoœl¹skim) (moldanubikum
s.s.) i strefê Teplá-Barrandien. Systematyczny opis budowy i
ewolucji geologicznej wymienionych obszarów jest zilustrowany
mapkami i przekrojami oraz zestawionymi przez autora w jedno-
litej konwencji schematami chronostratygraficznymi. Podsumo-
wuj¹ one ogólne etapy rozwoju sedymentacji, magmatyzmu,
metamorfizmu i tektogenezy, u³atwiaj¹c czytelnikowi porówna-
nia w ramach tego bardzo zró¿nicowanego obszaru.
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Ostatni w ksi¹¿ce, a zarazem drugi pod wzglêdem objêtoœci
(120 str.) rozdzia³ jest poœwiêcony geologii pokrywy perm-
sko-kenozoicznej obszaru œredniogórza. Opisano w nim 11
obszarów: od m³odej pokrywy masywu brabanckiego, przez
baseny mezozoiczne œrodkowych i po³udniowych Niemiec,
Masywu Czeskiego, rów górnego Renu, Góry Jura, po przedal-
pejski basen molasowy. Podobnie jak w poprzednich czêœciach
ksi¹¿ki, autor k³adzie najwiêkszy nacisk na zarysowanie geolo-
gicznej ewolucji poszczególnych obszarów, poprzedzaj¹c to krót-
kim podsumowaniem g³ównych rysów geologii danego regionu.

Ksi¹¿ka jako ca³oœæ jest prób¹ kompromisu miêdzy ujêciem
opisowym (Budowa geologiczna Europy Œrodkowej) a przedsta-
wieniem procesów geodynamicznych (Ewolucja geologiczna
Europy Œrodkowej). G³ówn¹ zasad¹ konstrukcyjn¹ jest podzia³ na
jednostki regionalne ró¿nego rzêdu, w tym niektóre bardzo drob-
ne, autor stara³ siê przedstawiæ historiê rozwoju geologicznego
ka¿dej z nich w ró¿nych, powi¹zanych ze sob¹ aspektach. Tego

rodzaju kompromisy rzadko zadowalaj¹ wszystkich czytelników.
Jedni z nich, oczekuj¹cy porcji wiedzy na poziomie okreœlonego
regionu, bêd¹ zadowoleni, ¿e uzyskali w postaci uporz¹dkowanej
elementarne informacje geologiczne, nie przeci¹¿one szcze-
gó³ami, a ponadto listê literatury do dalszych samodzielnych stu-
diów. Inni, spodziewaj¹cy siê syntezy na szerszym tle paleo-
geograficznym, bêd¹ zawiedzeni, ¿e opisane jednostki regionalne
„wisz¹“ w geologicznej czasoprzestrzeni bez próby wskazania
ogólniejszych uwarunkowañ geodynamicznych. Charaktery-
stycznym przyk³adem takiego podejœcia jest omówienie przed-
górskiego basenu alpejskiego bez powi¹zania z g³ównymi rysami
geologii i etapami rozwoju orogenu alpejskiego. Podsumowanie
ewolucji geologicznej Europy œrodkowej w rozdziale wstêpnym
(dlaczego nie na koñcu?) jest pewn¹ namiastk¹ ukazania szersze-
go kontekstu, ale jednak tylko namiastk¹. Pod tym wzglêdem, jak
na razie, nic nie zast¹pi „czarnego atlasu“ Petera A. Zieglera z 1990 r.

Marek Narkiewicz

K. PROBIERZ & P. STRZA£KOWSKI (red.) — Zarys pod-

ziemnego górnictwa wêgla kamiennego. Wydawnictwo
Politechniki Œl¹skiej, Gliwice 2007, 758 str.

W okresie pewnego zamêtu, a przede wszystkim niedoinwe-
stowania systemu edukacyjnego, na wszystkich szczeblach coraz
czêœciej doskwiera nam brak nowych podrêczników i to nie tylko
z geologii. Dlatego prawdziwym wydarzeniem na rynku ksiêgar-
skim wydaje siê byæ podrêcznik pt. Zarys podziemnego górnic-
twa wêgla kamiennego, napisany przez 22 pracowników
Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach, pod redakcj¹ dziekana i pro-
dziekana Wydzia³u Górnictwa i Geologii PŒl, profesorów Kry-
stiana Probierza i Piotra Strza³kowskiego.

Jednak nie tylko sam fakt wydania drukiem tej ksi¹¿ki
zas³uguje na upamiêtnienie, ale równie¿ i to, ¿e jest ona napisana
w dwóch jêzykach: wietnamskim i polskim.

W dobie poœpiesznego t³umaczenia z j. angielskiego ró¿nej
wartoœci pozycji, fakt oferty polskiego podrêcznika w obcym
jêzyku wydaje siê byæ milowym krokiem w pozbywaniu siê kom-
pleksów prowincjonalnego zacofania na rynku nowych, aktual-
nych publikacji. Dzie³o to powsta³o w odpowiedzi na konkretne
potrzeby wietnamskich studentów studiów podyplomowych, któ-
rzy, podobnie jak hiszpañscy studenci dzienni, przyje¿d¿aj¹ do
Gliwic pog³êbiaæ wiedzê i zdobywaæ doœwiadczenie g³ównie z
zakresu górnictwa wêgla kamiennego.

Warto przypomnieæ, ¿e w 1974 r. pierwsi wietnamscy absol-
wenci uzyskali na ówczesnym Wydziale Górniczym Politechniki
Œl¹skiej tytu³y magistra in¿yniera i wrócili do swojej ojczyzny,
wykorzystuj¹c zdobyt¹ wiedzê. Po okresie wieloletnich zawiro-
wañ w kontaktach polsko-wietnamskich, dopiero w 1999 r. odno-
wiono kontakty zawodowe.

Jednym z powodów powrotu do doœwiadczeñ polskich górni-
ków by³ wybuch metanu w jednej z podziemnych kopalñ. Warto
mo¿e przypomnieæ, ¿e górnictwo wêgla kamiennego w Wietna-
mie jest zlokalizowane na pó³nocy kraju i obejmuje z³o¿a antra-
cytu Hon Gai, w prowincji Quang Ninh. Czêœæ kopalñ prowadzi
eksploatacjê wêgla kamiennego metod¹ odkrywkow¹, czêœæ zaœ
metod¹ podziemn¹.

Wed³ug Doan Van Kiena, ministra górnictwa i zasobów mine-
ralnych, absolwenta Wydzia³u Górnictwa Politechniki Œl¹skiej,
g³ównym Ÿród³em energii w Wietnamie jest wêgiel. Obecny
udzia³ eksploatacji wêgla metod¹ g³êbinow¹ stanowi 36–37%
ogólnego wydobycia. Planuje siê, ¿e w 2010 r. udzia³ ten wzro-
œnie do 50%, a w 2020 r. nawet do powy¿ej 70%. Jak podkreœla
wietnamski minister, wszystko wskazuje na to, ¿e tak¿e w

przysz³oœci wêgiel kamienny bêdzie podstawowym noœnikiem
energii.

Koniecznoœæ zapobie¿enia kolejnym wybuchom metanu
sk³oni³a stronê wietnamsk¹, reprezentowan¹ przez Doan Van
Kiena, do zaproszenia w³adz politechniki i podpisania umowy z
Wietnamsk¹ Narodow¹ Korporacj¹ Wêgla VINACOL, m.in. w
sprawie kszta³cenia wietnamskich in¿ynierów górnictwa w Pol-
sce na podyplomowym studium Nowoczesne górnictwo. Nato-
miast w 2004 r. studenci wietnamscy, po rocznym kursie jêzyka
polskiego, podjêli studia dzienne, tym razem na Wydziale Gór-
nictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej.

W 2006 r. rozpoczêto czwart¹ edycjê studiów podyplomo-
wych z Nowoczesnego górnictwa. Absolwenci tego kursu, g³ównie
in¿ynierowie Uniwersytetu Górniczo-Geologicznego w Hanoi,
odbêd¹ tak¿e d³u¿szy sta¿ przemys³owy w polskich kopalniach.

Rozwijaj¹ce siê kontakty polsko-wietnamskie sk³oni³y pra-
cowników Politechniki Gliwickiej do wydania drukiem mate-
ria³ów dydaktycznych w formie ksi¹¿kowej, dwujêzycznej, gdzie
na jednej stronie mamy tekst pisany po polsku, a na drugiej — po
wietnamsku. Podrêcznik obejmuje ca³oœæ najwa¿niejszych
zagadnieñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem podziemnego górnic-
twa wêglowego. Autorzy przedstawiaj¹ pogl¹d, ¿e nowoczesne
górnictwo obejmuje nale¿yte rozpoznanie z³o¿a, ekonomiczne,
efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych, zastosowanie
energooszczêdnych i niezawodnych maszyn oraz zachowanie
wymogów zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska przyrodniczego i
bezpieczeñstwa pracy.

Podrêcznik sk³ada siê z 9 rozdzia³ów. Dotycz¹ one m. in.
wybranych zagadnieñ z geologii kopalnianej, projektowania
kopalñ podziemnych i wyrobisk udostêpniaj¹cych i przygoto-
wawczych, systemów eksploatacji podziemnej wêgla kamienne-
go, wentylacji i zwalczania zagro¿eñ klimatycznych, po¿arowych
i wybuchowych, mechanizacji w górnictwie i transportu pod-
ziemnego, zarz¹dzania przedsiêbiorstwem górniczym, wybranych
zagadnieñ zwi¹zanych z oddzia³ywaniem górnictwa na œrodowisko,
zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy w przedsiêbiorstwie górniczym.

Z punktu widzenia geologa najciekawszy jest rozdzia³ pierw-
szy, autorstwa K. Probierza i M. Lewandowskiej, o geologii kopal-
nianej, g³ównie jednak o metodach oceny jakoœci oraz o zagro¿eniach
wodnych w podziemnych kopalniach wêgla kamiennego.

Trudno opisaæ ogrom materia³u zgromadzonego w tym bar-
dzo potrzebnym i po¿ytecznym podrêczniku. Fakt jego powsta-
nia, wartoœæ merytoryczna oraz perspektywy oddzia³ywania na
du¿e grono czytelników zas³uguj¹ na specjalne wyró¿nienie i
podkreœlenie.

Janusz Skoczylas
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