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Geologia karpacka poniosła wielką stratę - 5 maja 2002 roku
odszedł od nas nieodżałowany i dobry Kolega dr inż. Lesław
Bober, którego większość życia zawodowego była związana
z Państwowym Instytutem Geologicznym oraz Karpatami.
Lesław Bober urodził się 17.03.09. 1928 roku we Lwowie
jako syn urzędnika przemysłu naftowego. Od 1934 do 1.09. 1939
mieszkał w Krośnie. W czasie II wojny światowej przebywał we
Lwowie i Drohobyczu, gdzie ukończył szkołę pow szechną i zawo
dow ą - w ydział elektryczny. Od 1945 do 1948 roku mieszkał
w Krośnie gdzie ukończył gim nazjum i liceum matematycznoprzyrodnicze.
Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w latach 1948-1952
odbył studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akade
mii Górniczo-Hutniczej, uzyskując dyplom inżyniera-geologa. Już
w czasie studiów był związany z Państwowym Instytutem G eolo
gicznym w Warszawie, w którym rozpoczął pracę w styczniu 1952
roku, a następnie od 1954 pracow ał na stanowisku asystenta, a od
1958, na stanowisku starszego asystenta, kończąc w międzyczasie
studia i uzyskując dyplom m agistra geologii ze specjalnością geo
logia złóż kruszców. Od 1959 roku pracował w Oddziale K arpac
kim PIG na stanowisku starszego asystenta, a od 1962 roku na sta
nowisku adiunkta aż do przejścia na emeryturę w 1993 roku. Pełnił
różne funkcję w związkach zawodowych. Stopień doktora nauk
przyrodniczych nadany przez Radę N aukow ą PIG uzyskał w 1983
roku na podstawie rozprawy p.t.: “Zależność między rozwojem
osuwisk strukturalnych a budow ą geologiczną polskich Karpat fli
szowych” . W latach 1982-1987 pełnił funkcję kierownika Zakładu
Geologii Złóż Surowców M ineralnych Karpat i Przedgórza, a na
stępnie od 1987 roku był kierownikiem Pracowni Hydrogeologii
i Geologii Inżynierskiej.
W czasie pracy w PIG w W arszawie współuczestniczył w roz
poznaniu złóż tufu filipowickiego a następnie fosforytów. W la
tach 1953-1958 brał udział w opracowaniu arkuszy Końskie
i Przysucha Szczegółowej M apy Geologicznej Polski oraz w do
kumentowaniu złóż syderytów ilastych w północno-wschodniej
części obrzeżenia Gór Świętokrzyskich pracując w Pracowni Złóż
Kruszców Instytutu Geologicznego.
Po przejściu do O ddziału Karpackiego Instytutu Geologicz
nego (później Państwowego Instytutu Geologicznego) zajmował

się rozpoznaniem złóż margli puchowskich, uczestniczył w bada
niach nad m ożliw ością wykorzystania piaskowców z warstw gezowych, a także przy ustalania genezy łupków grafitowych w Ta
trach Zachodnich. Od 1962 roku brał udział w rozpoznaniu w arun
ków geologiczno-inżynierskich dla projektowanych zbiorników
na rzekach karpackich. W dolinie D unajca uczestniczył w opraco
waniu sztolni energetycznej Czorsztyn-Tylm anowa oraz zapory
i zbiornika w Czorsztynie-Niedzicy a także w Jazowsku, na rzece
Białka w Jurgowie, Kojsówka na Czarnym Dunajcu, Klim kówka
na rzece Ropie, W itowice na rzece Łososina oraz opracowaniu
zbiornika dla zapory szczytowo-pompowej Prusów na potoku
Żabnica koło Węgierskiej Górki. W tym czasie w raz z N. Osz
czypko opracował jedną z pierwszych prac dotyczącą szczelino
watości w arstw magurskich w aspekcie tektonicznym i hydrogeo
logicznym. Uczestniczył w rozpoznaniu chemizmu w ód pod
ziemnych występujących na kontakcie jednostki magurskiej i pie
nińskiego pasa skałkowego.
Od roku 1965 zajmował się badaniami związków między roz
wojem osuwisk strukturalnych a budow ą geologiczną Karpat oraz
aktywnie uczestniczył w rejestracji tych zjawisk na terenie Karpat.
Badanie osuwisk to hobby i podstawowy cel jego prac aż do ostat
nich chwil życia. W ramach tych prac zajm ował się rejestracjąosuwisk, opracowaniem metodyki badań, obliczeniami stateczności
zboczy osuwiskowych w rejonach zbiorników wodnych w Karpa
tach (Dobczyce, Świnna Poręba) oraz rejonizacją osuwisk w K ar
patach. Prow adził badania mające na celu ustalenie związku mię
dzy eksploatacją żwirów a erozją rzeki Czarny Dunajec oraz bada
nia nad rozpoznaniem warunków geologiczno-inżynierskich w do
rzeczu Raby. Efektem tych badań jest “Mapa dolin polskich K ar
pat fliszowych objętych degradacją wskutek ruchów masowych
i eksploatacji kruszywa” w skali 1 : 200 000.
W latach 1956-1969 współpracował z Przedsiębiorstwem
Geologicznym Budownictwa W odnego “Hydrogeo” w Krakowie
przy opracowaniu mapy i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
dla projektowanego zbiornika na rzece Rabie w Stróży oraz
w Dobczycach. W spółpracował z Instytutem Budownictwa W od
nego PAN przy opracowaniu metodyki badań i obliczeń statecz
ności zboczy osuwiskowych w rejonie projektowanych budowli
inżynierskich. Prowadził również zajęcia na studiach podyplom o
wych.
Jest autorem prac publikowanych dotyczących głównie osu
wisk karpackich oraz kilkudziesięciu opracowań, projektów i do
kumentacji złożowych i geologiczno-inżynierskich np. dla Zakła
dów Ceramicznych w Ropczycach, zapór na rzece W isła Czarna
oraz W isła Malinka. D r Lesław B ober opracował rejonizację osu
wisk oraz katalog wybranych osuwisk karpackich.
Zmarły był wybitnym geologiem karpackim, jednym z naj
bardziej znanych badaczy problematyki osuwisk karpackich.
Cechowała go pasja badawcza, sumienność w obserwacjach, so
lidność i dokładność w przedstawieniu wyników badań. Był wielo
letnim członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego, w spół
organizował zjazdy Towarzystwa (m.in. w Krośnie i Pieninach)
i konferencje terenowe. Jego pasją były góry i często można Go
było spotkać na wspinaczkach w Tatrach, a w latach późniejszych
był częstym gościem skałek w podkrakowskich dolinkach. Był
człowiekiem przyjacielskim, o dużym poczuciu humoru i radości,
co pozostało mu do ostatnich chwil życia, nawet wówczas kiedy
choroba ograniczyła możliwości kontaktu z otoczeniem. Był
człowiekiem prawym, bardzo koleżeńskim i przyjacielskim.
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Ubył z naszego grona niezw ykły człowiek. Zasłużył sobie
bardzo na pamięć jaka pozostanie po Nim u wszystkich, którzy
mieli okazję Go poznać i z N im współpracować.

Antoni Wójcik
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