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wiedzia³, ¿e tu nie mo¿na pracowaæ, gdy¿ jest osiem komitetów
powiatowych, dwa komitety wojewódzkie i w ka¿dym tygodniu
jest gdzieœ egzekutywa. Jak nie pojedzie, to maj¹ do niego pretensje, wiêc nie ma czasu na pracê, bo musi byæ obecny na posiedzeniach. Na to Gomu³ka: Od dziœ nie bêdziecie jeŸdziæ do ¿adnego
komitetu. Gomu³ka wielokrotnie pomaga³ dyrektorowi T. Zastawnikowi w sprawach miedzi.
By³ czas, ¿e Tadeusz Zastawnik budowa³ jednoczeœnie trzy
kopalnie: Lubin, Polkowice i Rudna. Raz tylko nast¹pi³a taka koncentracja inwestycji w œwiatowej historii górnictwa miedziowego.
Mimo tak absorbuj¹cej pracy T. Zastawnik znajdowa³ czas na
samokszta³cenie. Aby opanowaæ problemy op³acalnoœci eksploatacji miedzi, zapisa³ siê na zaoczne studia w Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu. Na soboty i niedziele musia³ wiêc doje¿d¿aæ z Lubina. W 1968 r. w Akademii Ekonomicznej we
Wroc³awiu obroni³ doktorat z zakresu organizacji pracy w KGHM.
Bardzo bliska wspó³praca z wieloma uczelniami (Akademia Ekonomiczna, Akademia Medyczna i Politechnika we Wroc³awiu
oraz AGH w Krakowie) tworzy³a silne zaplecze badawcze dla
potrzeb miedzi.
Przez karty ksi¹¿ki przewijaj¹ siê wypowiedzi i wspomnienia: Boles³awa Krupiñskiego, Antoniego Kleczkowskiego,
Ryszarda Tadeusiewicza, Danuty Kabaciñskiej-Knapik i wielu
innych przedstawicieli nauki. Stworzenie wokó³ miedzi przyjaz-

nej i otwartej atmosfery wspó³pracy odegra³o wa¿n¹ rolê w
odniesionym sukcesie. Podobna atmosfera dotyczy³a stosunków
miêdzyludzkich w samym kombinacie. Œwiadczy o tym najlepiej
taki przyk³ad. Dyrektor Zastawnik rzuci³ pomys³, aby zast¹piæ
drewnian¹ obudowê chodników belkami ¿elbetowymi. Zachêca³
do tego kolegów, Pfeifera i Hofmana. Ci opracowali formalny
wniosek racjonalizatorski i chcieli dopisaæ pomys³odawcê.
Zastawnik skreœli³ swoje nazwisko i nie przyj¹³ propozycji udzia³u
w podziale uzyskanej nagrody dlatego, ¿e, jak mówi g³ówny
bohater ksi¹¿ki, w górnictwie najwa¿niejsze s¹: solidarnoœæ,
kole¿eñstwo, uczciwoœæ.
T. Zastawnik kierowa³ kombinatem tylko 13 lat. Odszed³ w
1975 roku, maj¹c zaledwie 50 lat. Potem nudzi³ siê w ministerstwach warszawskich. Po przejœciu na emeryturê wróci³ do pracy
w 1987 r. jako dyrektor Cuprum, któremu szefowa³ do 1990 r.
Dziœ budowany nowy poziom wydobywczy, G³ogów G³êboki,
siêgaj¹cy do 1400–1600 m p.p.t., otwiera nowe perspektywy
funkcjonowania tak bardzo obecnie dochodowego kombinatu
miedziowego.
Pisz¹c tê ksi¹¿kê, Barbara Folta z³o¿y³a ho³d tym, co budowali polsk¹ miedŸ.

J. SKOCZYLAS (red.) — Streszczenia referatów Oddzia³u Poznañskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Tom XIV. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ 2004, 200 str, 117 ilustr.

streszczenia wiêkszoœci prezentacji), a tak¿e spis referatów wyg³oszonych w tym samym roku na posiedzeniach naukowych
pracowników Instytutu Geologii UAM (11 odczytów).
Tom jest obszerny, wraz z rycinami i innymi za³¹cznikami
zawiera 200 stron drukowanego tekstu. Materia³y s¹ dobrze przygotowane pod wzglêdem merytorycznym i starannie pod wzglêdem edytorskim. Poszczególne streszczenia ró¿ni¹ siê nieco
objêtoœci¹ i szczegó³owoœci¹ podawanych informacji, wiêkszoœæ
z nich to dobrze przygotowane artyku³y naukowe, podano w nich
przedmiot, cel i metodykê badañ, zaprezentowano wyniki, inne
mo¿liwe interpretacje i problemy dyskusyjne. Teksty s¹ przewa¿nie
bardzo bogato ilustrowane i maj¹ obszerne spisy cytowanej literatury.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwa ostatnie artyku³y Jana
Koziara. W czêœci I przedstawi³ on ogólny mechanizm rozwoju
orogenów œródl¹dowych na podstawie analizy ich poszczególnych
elementów: zapadliska przedgórskiego, strefy korzeniowej, zapadliska œródgórskiego i pasma fa³dowego. Analiza ta prowadzi do
ogólnego wniosku o tensyjnych warunkach powstawania omawianych orogenów. W czêœci II J. Koziar opisa³ wiele regionalnych
przyk³adów orogenów tensyjnych (m.in.Karpaty, rejon Morza
Œródziemnego, Kordyliery Kanadyjskie, Apallachy i Himalaje).
Obydwa artyku³y s¹ obszerne, starannie przygotowane, zarówno
od strony merytorycznej, jak i technicznej, i bogato ilustrowane.
Wywody s¹ przejrzyste, a wnioski wnikliwie i przekonuj¹co
argumentowane. W zakoñczeniu autor podkreœli³ znaczenie tensyjnych orogenów jako kolejnego argumentu potwierdzaj¹cego
ekspansjê Ziemi. Maj¹c na uwadze prowadzone od wielu ju¿ lat
o¿ywione spory na temat ró¿nych hipotez tektoniki globalnej,
nale¿y uznaæ obydwa te artyku³y jako cenny i wa¿ny g³os w tej
dyskusji.
Podsumowuj¹c, trzeba podkreœliæ, ¿e znakomita wiêkszoœæ
artyku³ów zawiera bogate i wa¿ne treœci merytoryczne, a tom ten
jest wartoœciow¹ dokumentacj¹ aktywnoœci naukowej Oddzia³u
Poznañskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego w 2004 r.

Recenzowany tom zawiera streszczenia 12 referatów
wyg³oszonych w 2004 r. na posiedzeniach cz³onków Oddzia³u
Poznañskiego PTG:
 J. Czerniawska — G³ówne strefy depozycyjne w zastoisku
fazy gardnieñskiej — dolina dolnej £upawy;
 K. Rotnicki — Holoceñskie ingresje i regresje Ba³tyku na
polskim wybrze¿u œrodkowym w œwietle badañ Niziny
Gardnieñsko-£ebskiej;
 A. Pawula — Projekt hydrogeologiczny na Saharze Mauretañskiej;
 M. Kêdzierski — Paleogeografia wschodniej czêœci basenu wokó³sudeckiego w cenomanie, turonie i koniaku;
 J. Wojewoda — „Wydarzenia” w systemie dolinnym górnego
odcinka Nysy K³odzkiej i ich interpretacja neotektoniczna;
 S. Uœcinowicz — Zmiany linii brzegowej po³udniowego
Ba³tyku w póŸnym glacjale i holocenie;
 P. Krzywiec — O stylu strukturalnym ekstensji i inwersji
bruzdy œródpolskiej w oparciu o wyniki interpretacji
danych sejsmicznych;
 J. Kotus — Wêdrówka po wyspach jeziora Titicaca, czyli
mechanika zmian kulturowych;
 M. Widera, R. Derdowski & R. Karman — Deformacje
tektoniczne w koniñsko-turkowskich odkrywkach wêgla
brunatnego;
 J. Wiszniewska — Co ³¹czy anortozyty ziemskie i ksiê¿ycowe?;
 J. Koziar — Tensyjny rozwój orogenów œródl¹dowych.
Czêœæ I: Mechanizm;
 J. Koziar — Tensyjny rozwój orogenów œródl¹dowych.
Czêœæ II: Przyk³ady regionalne.
Na koñcu tomu podano spis wszystkich 15 referatów przedstawionych w 2004 r. na wspomnianym forum (zatem zawarto w nim
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