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(dla czasu t = 368 dni), wskazuj¹c na wysok¹ ich zgodnoœæ
z danymi empirycznymi.
Autorzy nie uniknêli tu drobnych b³êdów, jak chocia¿by
(por. Visual MODFLOW, 2000):
w zapisie wyra¿enia na b³¹d œredni (wzór 4.8);
w zapisie wyra¿enia na standardowy b³¹d estymacji
(standard error of the estimate, a nie — jak objaœniono — root
mean squared = RMS). Podany wzór 4.10 jest wzorem na RMS.
W krótkim rozdziale 5 (str. 222–228) przedstawiono mo¿liwoœci wykorzystania naturalnych znaczników izotopowych do
wyznaczania parametrów migracji zanieczyszczeñ. Przyk³ad
zaczerpniêto z literatury. Jest nim sk³adowisko odpadów w Borden k. Toronto. W oparciu o badania zawartoœci trytu w wodach
podziemnych okreœlono sta³¹ dyspersji dla piaszczystej warstwy
wodonoœnej. Poniewa¿ w recenzowanym poradniku przyk³adem
obliczeñ parametrów migracji zanieczyszczeñ jest sk³adowisko
odpadów komunalnych w Otwocku, nale¿y ¿a³owaæ, ¿e nie wykonano tu badañ izotopowych i w oparciu o nie nie wyznaczono sta³ej
dyspersji. By³by to jednoczeœnie materia³ porównawczy dla wyników sta³ej dyspersji uzyskanych z modelu numerycznego.
Pracê koñczy spis literatury, norm i rozporz¹dzeñ, krótkie
pos³owie oraz wykaz oznaczeñ, wymiarów i jednostek.

Podsumowuj¹c: uwa¿am, ¿e recenzowana praca tylko czêœciowo spe³nia funkcjê poradnika metodycznego. Wiele zagadnieñ istotnych dla praktyki hydrogeologicznej przedstawionych
zosta³o tylko w ujêciu teoretycznym, a nie praktycznym. Do mankamentów zaliczam w szczególnoœci:
brak prezentacji rozwi¹zañ analitycznych dla prostych
schematów przep³ywu wód podziemnych;
brak konkretnych obliczeniowych przyk³adów interpretacji wyników badañ;
zbyt ma³e uwypuklenie mo¿liwoœci zastosowania (wraz
z interpretacj¹) znaczników œrodowiskowych dla rozwi¹zywania
zagadnieñ migracji zanieczyszczeñ.
Pomimo tych braków recenzowana praca wype³nia w jakimœ
stopniu ponad 20-letni¹ lukê w polskiej literaturze hydrogeologicznej od czasu ukazania siê pracy pod red. A.S. Kleczkowskiego (1984). Dlatego, mimo powy¿szych wielu uwag krytycznych,
które w znacznym stopniu odzwierciedlaj¹ moje marzenia o tego
typu poradniku metodycznym, polecam j¹ polskim hydrogeologom. Ale równoczeœnie mam nadziejê na rych³e ukazanie siê drugiego wydania, znacznie poszerzonego o konkretne przyk³ady.
No i liczê na erratê.
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W dniu 2 czerwca 2006 r. dr hab. Piotr Karnkowski, nestor
polskiej geologii naftowej, obchodzi³ 80 rocznicê urodzin.
Dobrze siê wiêc sta³o, ¿e w tym samym roku ukaza³y siê Jego
wspomnienia. Wspomnienia, które s¹ jednoczeœnie dokumentacj¹ polskich poszukiwañ i odkryæ z³ó¿ wêglowodorów w Polsce
po II wojnie œwiatowej. Poszukiwañ i odkryæ, którym przez niemal 50 lat autor nie tylko towarzyszy³, ale i wyznacza³ ich kierunki dzia³añ. Piotr Karnkowski by³ najpierw ich realizatorem,
a póŸniej sternikiem — prowadz¹c polsk¹ geologiê naftow¹
wed³ug najlepszej tradycji polskiego przemys³u naftowego, którego chlubna historia rozpoczyna siê w po³owie XIX wieku.
Mimo, ¿e odkrywane z³o¿a nie mog³y zaspokoiæ potrzeb kraju, to
by³y odkryciami na miarê ówczesnych mo¿liwoœci, licz¹cymi siê
przecie¿ w generalnym bilansie energetycznym kraju.
Ka¿dy, kto zna Piotra Karnkowskiego, wie, ¿e jest On
cz³owiekiem nie tylko ogromnej wiedzy, ale jednoczeœnie
cz³owiekiem bardzo skromnym, co czêsto chodzi w parze wœród
ludzi wielkiego formatu.
Mimo, ¿e ksi¹¿ka nosi podtytu³ Wspomnienia, to niewiele
miejsca autor poœwiêca sobie, w³asnym osi¹gniêciom i zas³ugom.
Piotr Karnkowski zdaje raczej relacjê, co podczas jego pracy
zawodowej osi¹gnê³o polskie górnictwo ropy i gazu. A zas³ugi
Piotra Karnkowskiego w tej dziedzinie s¹ trudne do przecenienia.
Ze stron ksi¹¿ki wy³ania siê postaæ cz³owieka œwiadomego
swych osi¹gniêæ i warunków, w których ¿y³ — roli zespo³ów,
w których przysz³o mu pracowaæ lub nimi kierowaæ.
Moja znajomoœæ z autorem jest czysto zawodowa, a mimo to
ka¿de z Nim zetkniêcie jest dla mnie przyjemnoœci¹ i satysfakcj¹
— i cieszê siê z mo¿liwoœci przebywania w towarzystwie
cz³owieka-instytucji — niew¹tpliwie najwybitniejszego, wœród
¿yj¹cych, znawcy problematyki z³ó¿ ropy i gazu w Polsce.
Przedmowê do ksi¹¿ki, w jêzyku polskim i angielskim, napisa³ prof. dr hab. Wojciech Górecki z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z którym Piotr Karnkowski przez wiele lat
wspó³pracowa³. W przedmowie podkreœlono rolê autora ksi¹¿ki
w poszukiwaniach z³ó¿ wêglowodorów w Polsce i w rozwoju
polskiego przemys³u naftowego.
Po krótkim s³owie wstêpnym (równie¿ w jêzyku angielskim)
znajduj¹ siê wspomnienia autora, które zosta³y podzielone na
cztery rozdzia³y. W pierwszym z nich, bardzo krótkim, autor
wspomina swoje dzieciñstwo i lata nauki w czasie wojny i pierw-

szych latach powojennych. Nastêpny rozdzia³ zosta³ poœwiêcony
Jego studiom na Uniwersytecie Wroc³awskim i pierwszym samodzielnym pracom geologicznym na Dolnym Œl¹sku.
Obszerny rozdzia³ trzeci obejmuje wspomnienia autora z
pracy na obszarze Karpat i zapadliska przedkarpackiego. Piotr
Karnkowski przedstawia swoj¹ pracê w Gorlicach i w Jasielskim
Przedsiêbiorstwie Geologicznym Przemys³u Naftowego (na stanowisku g³ównego geologa) — odkrycie z³o¿a Lubaczów i po¿ar
gazu na tym z³o¿u w 1963 r., odkrycia z³ó¿ gazu w utworach miocenu zapadliska i innych z³ó¿ wêglowodorów na obszarze Karpat
w latach 1962–1992.
Ostatni rozdzia³ ksi¹¿ki zawiera wspomnienia z pracy autora
na Ni¿u Polskim. W 1962 r. Piotr Karnkowski zosta³ przeniesiony
do pracy w Zjednoczeniu Górnictwa Naftowego w Warszawie na
stanowisko kierownika Dzia³u Geologii Ruchowej. Po dwóch
latach zosta³ powo³any na stanowisko kierownika Biura Dokumentacji i Projektów Geologicznych w Warszawie, zwanego
póŸniej GEONAFT¥. Na tym stanowisku przepracowa³ 19 lat,
pe³ni¹c, od 1971 r., równie¿ funkcjê g³ównego geologa i zastêpcy
dyrektora Zjednoczenia Górnictwa Naftowego. Autor przypomina poszukiwania ropy i gazu na Ni¿u Polskim w latach
1971–1991, odkrycia, wa¿ne wydarzenia, a wœród nich po¿ar
ropy w Karlinie. Ksi¹¿kê koñcz¹ osobiste refleksje autora na
temat górnictwa ropy i gazu w Polsce.
We wspomnieniach znajduj¹ siê liczne fotografie dokumentuj¹ce historyczne wydarzenia zwi¹zane z polskim górnictwem
naftowym i gazownictwem. Wiêkszoœæ z nich publikowana jest
po raz pierwszy. Najwiêcej jest oczywiœcie zdjêæ przedstawiaj¹cych autora zarówno w czasie pracy, odpoczynku, w gronie
wspó³pracowników, kole¿anek i kolegów, jak i w otoczeniu najbli¿szej rodziny.
Piotr Karnkowski na trwale zapisa³ siê w anna³ach polskiego
górnictwa ropy i gazu. Nie jest jednak postaci¹ wy³¹cznie historyczn¹. To cz³owiek z krwi i koœci, maj¹cy w³asne pogl¹dy na
wiele spraw, w tym na kierunki dalszych poszukiwañ wêglowodorów w Polsce.
O Jego aktywnoœci œwiadczy fakt, ¿e d³ugo po odejœciu na
emeryturê, 17 lutego 2003 r., uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej, na podstawie rozprawy
Oil and Gas Deposits in Poland.
Za swe zas³ugi Piotr Karnkowski otrzyma³ wiele odznaczeñ,
medali, tytu³ów honorowych. Jego znajomi wierz¹, ¿e nie powiedzia³ jeszcze ostatniego s³owa.
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