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tej dziedzinie wybitnym profesjonalistą. Wnioski wypływające z klasyfi-
kacji pierwiastków chemicznych według ich mas atomowych doprowadził 
do doskonałości i jemu właśnie zawdzięczamy, że układ okresowy został 
powszechnie zaakceptowany. Sądzę, że fakt ten potwierdza słuszność 
umieszczenia w nazwie układu nazwiska Mendelejewa. 

Książkę Stefana Zameckiego należy polecić nie tylko tym czytelnikom, 
którzy zajmują się zawodowo historią chemii i fizyki oraz filozofią nauki, 
lecz także chemikom profesjonalnym, czy w związku z przewidywanym 
przeznaczeniem dla tej ostatniej grupy zawodowej nie należałoby umie-
ścić w następnym wydaniu aneksu, zawierającego kilkustronicowy słow-
niczek terminów, stosowanych w pracy, tym bardziej, że niektóre z nich 
zostały zaproponowane przez Autora książki i są zdefiniowane w jego 
innych pracach; warto by je wyjaśnić. Sadzę, że przydałaby się w zakoń-
czeniu książki zwięzła charakterystyka dziejów systematyki pierwiasków 
w wieku XX, a przede wszystkim informacja o przejściu po 1915 r. na 
nowy parametr klasyfikacyjny układu okresowego, mianowicie ładunek 
jądra atomowego, czyli liczbą atomową. 

Praca Stefana Zameckiego winna znaleźć się w księgozbiorach histo-
ryków nauk ścisłych oraz wykładowców chemii podstawowej uczelni 
wyższych, ich doktorantów i studentów. Sadzę, że można ją również 
polecić nauczycielom szkół średnich. Historia metod klasyfikacji pierwia-
stków jest bowiem ważnym elementem dydaktyki podstaw chemii na 
wszystkich jej poziomach, a recenzowana książka spełnia również wszy-
stkie warunki doskonałej pomocy dydaktycznej, choć została napisana — 
a cel ten został w pełni osiągnięty —jako naukowe studium historyczno-
metodologiczne. 

Rajmund Sołoniewicz 
(Łódź) 

Otto Siebeck: 20 Jahre Limnologische Station Seeon des Zoologischen 
Instituts der Ludwig-Maximilians-Universität München 1970-1990. Eine 
Dokumentation der „Gesellschaft der Freunde und Förderer der Limno-
logischen Station Seeon der Ludwig-Maximilians-Universität München 
e.V." mit Unterstützung durch das Landratsamt Traunstein und zahlrei-
cher weiterer Förderer. Mit Beiträgen von K.Goppel, M.Lohmann, K.Pre-
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issler, N. Walz und J. -P Wrobel. Gesamtherstellung: heller druck und ver 
werlag, München (1990); ss. 177, tab., rys., fot. (w tym kolor). 

Stacja Limnologiczna Seeon Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu 
Monachijskiego została utworzona formalnie w 1970 r. Na siedzibę stacji 
przejęto opustoszały piętrowy budynek szkolny w gminie Seeon w rejonie 
niewielkich jezior bawarskich, na północ od największego na tym poje-
zierzu jeziora Chiem (Chiemsee). W 1972 r. odnowiono budynek, dosto-
sowując go do potrzeb stacji. Wreszcie w 1988 г., po rozbudowie, 
dokonano uroczystej inauguracji działalności stacji, w obecności lokal-
nych władz krajowych, przedstawicieli instytucji naukowych i gospodar-
czych. Stacja spełnia zadania dydaktyczne, w tym kształcenie 
podyplomowe, oraz badawcze w szerokim zakresie badań jeziornych, ze 
szczególnym uwzględnieniem hydrobiologii. Odbywają się tam różne 
imprezy naukowe, również międzynarodowe. 

Z okazji 20-lecia stacji wydano publikację okolicznościową — infor-
macyjną na temat działalności i osiągnięć. Treść zawarta w 10 rozdziałach, 
w większości dwujęzycznych: niemieckim i angielskim. Wstęp pochodzi 
od autora monografii, a zarazem kierownika stacji. Ma on charakter 
informacyjny o Stacji i zawiera podziękowania tym wszystkim, którzy 
przyczynili się do utworzenia i rozwoju Stacji Limnologicznej Seeon. 

Rozdział II zawiera zwięzłą kronikę, poczynając od 1926 г., kiedy to 
podjęto pierwsze próby utworzenia laboratorium biologicznego w tejże 
miejscowości. Właściwe badania w Laboratorium Biologicznym Wolte-
reck rozpoczęły się dopiero po II wojnie światowej. Obecna Stacja Limno-
logiczna Seeon składa się z 5 osób stałego personelu i czworga biologów 
zatrudnionych czasowo; ponadto przebywa na stacji około 20 absolwen-
tów i magistrantów. 

Rozdział III obejmuje dokumentację osiągnięć, a na początku sprawoz-
danie z uroczystości inauguracji 6 VI 1988 r„ ilustrowane fotografiami z 
okresu przebudowy laboratoriów i uroczystego posiedzenia, wraz z oka-
zjonalnym przemówieniem kierownika stacji. W celu wspierania działal-
ności stacji utworzono w końcu 1983 r. „Towarzystwo Przyjaciół i 
Protektorów Stacji Limnologicznej Seeon Uniwersytetu Ludwika Maksy-
miliana w Monachium"; jego prezesem jest prof.dr Otto Siebeck. Urucho-
miono także stałe „Sympozja Franza Ruttnera nazwane od imienia 
zmarłego w 1961 r. wybitnego hydrobiologa; pierwsze odbyło się w maju 
1986 r. i dotyczyło biocenozy, drugie zaś w czerwcu 1988 r. poświęcone 
efektom promieniowania krótkofalowego na rośliny i zwierzęta. W 
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październiku 1987 г. odbyło się doroczne zebranie Zachodnioniemieckiej 
Sekcji IVL (Międzynarodowego Stowarzyszenia Limnologicznego) i Nie-
mieckiego Towarzystwa Limnologicznego. Wreszcie od 1975 r. stacja 
organizuje coroczne „Dni otwartych drzwi", ukazując szerokim kręgom 
zainteresowanych działalność stacji i osiągnięcia. O pracy stacji obszernie 
informuje też lokalna prasa. 

W rozdziale IV poinformowano pokrótce o kształceniu limnologicz-
nym organizowanym przez stację. Prowadzi się kilka form kształcenia, 
trwającego zwykle jeden lub kilka tygodni: 

1. Wielkie praktikum limnologiczne (1 tydzień), którego tematyka 
obejmuje: jezioro jako przestrzeń życia, elementy biocenozy jeziornej, 
szczególne właściwości wybranych organizmów wodnych. 

2. Tzw. Bestimmungskurs (1 tydzień), w którym określa się Zooplan-
kton w jeziorach i małych zbiornikach okolicy, organizmy wód płynących 
w różnych biotopach (z wycieczkami), zagadnienia ochrony przyrody i 
inne. 

3. Wprowadzenie do limnologicznych metod badń wód śródlądowych 
(1 tydzień). Wycieczka na krasowe jeziora Jugosławii (3 tygodnie). 

Obszerniejszy rozdział V poświęcono badaniom, wydzielając osobno 
badania podstawowe i osobno stosowane. Wśród tych pierwszych prowa-
dzi się prace w zakresie warunków optycznych i ich znaczenia biologicz-
nego, dynamiki rozwoju wybranych organizmów, oddziaływania 
promieniowania ultrafioletowego na faunę wodną. Badania stosowane 
obejmują: funkcjonalne właściwości biocenotyczne dla charakterystyki i 
oszacowania jezior, podstawowe badania charakteru jeziora Königsee, 
badania zmierzające do wykorzystania niewielkich zbiorników sztucz-
nych powstałych w wyniku prac eksploatacyjnych (tzw. Baggersee), wody 
w dolinach rzecznych i ich ocena biologiczna. Publikacja zawiera wyniki 
tych badań. 

Rozdział VI zawiera wykaz prac dyplomowych i doktorskich, wyko-
nanych w latach 1970-1989 na stacji oraz prac opublikowanych przez 
personel stacji. Z kolei w rozdziale VII znajdujemy dość obszerny opis 
krajobrazu rejonu stacji i jego rozwoju, opis jezior i stosunków hydrologi-
cznych w ogóle. Podobnie w rozdziale VIII podano zwięzłą charaktery-
stykę największego jeziora rejonu Chiemsee i jego otoczenia; w rozdziale 
IX natomiast zawarto wskazania do planowania tego krajobrazu. Ostatni 
X rozdział przynosi charakterystykę liczbową różnych typów jezior ba-
warskich, plan sytuacyjny i kilkanaście pięknych zdjęć kolorowych krajo-
brazu wybranych jezior. 
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Publikacja zwięźle dokumentuje wyniki związane z utworzeniem i 
działalnością stacji, zapoznaje z jej osiągnięciami i wskazuje na jej znacz-
ną rolę naukową i popularyzatorską w regionie. Wydana estetycznie, na 
dobrym papierze, formacie zbliżonym do A-4, z dużą ilością ilustracji 
dokumentacyjnych. Szkoda, że nasze środki badawcze przykładają zbyt 
małe znaczenie do takiego programowania swych osiągnięć. 

Zdzisław Mikulski 
(Warszawa) 

Bolesław Orłowski: Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji, War-
szawa 1992, ss. 174, ilustr. 

Historycy badający dzieje emigracji po upadku powstania listopado-
wego koncentrowali się do niedawna przede wszystkim na jej działalności 
politycznej i literackiej, w zasadniczo mniejszym stopniu naukowej, w 
znikomym, by nie powiedzieć marginalnym, technicznej. Bodaj najwcześ-
nie zainteresował się technicznymi przejawami działalności Polaków we 
Francji J.Frejlich, obszernie omawiając krótkie dzieje Towarzystwa Poli-
technicznego Polskiego w Paryżu14. Szersze badania w tym zakresie 
podjęto dopiero w latach 70-tych, owocowały one najpierw książką D.Re-
derowej o polskim ośrodku naukowym we Francji15, a w połowie lat 
80-tych obszernym wnikliwym opracowaniem B.Konarskiej, skupiającej 
uwagę na studiach Polaków we Francji, przy czym szczegółowo omówio-
no studia na wyższych uczelniach technicznych16. W latach 70-tych 
pojawiają się pierwsze publikacje B.Orłowskiego, a zwieńczeniem wielo-
letnich poszukiwań i podsumowaniem dotychczasowych jego badań jest 
właśnie prezentowana książka. 

Składa się ona z trzech części; w pierwszej noszącej charakter wstępu 
omówiono zakres tematyczny i chronologiczny pracy a także dotychcza-
sowy stan badań. W drugiej przedstawiono motywacje wyboru zawodu 

14 J.Frejlich: Towarzystwo Politechniczne Polskie w Paryżu 1835-1836, [W:] 
„Przewodnik Naukowy i Literacki", 1912 s. 740-760, 823-834,914-926. 

15 D.Rederowa: Polski emigracyjny ośrodek naukowy we Francji w latach 1831-1872, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972. 

16 B.Konarska: Polskie drogi emigracyjne. Emigranci polscy na studiach we Francji w 
latach 1832-1848, Warszawa 1986. 


