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Genowefa Kociszewska-Musia³ (1932–2012)
Genowefa Kociszewska-Musia³ urodzi³a siê 14 grudnia
1932 r. w Go³kowie pod Warszaw¹, zmar³a 4 maja 2012 r.
w Piasecznie.
W 1951 r. Genowefa uzyska³a œwiadectwo maturalne
w Liceum im. Emilii Plater w Zalesiu. Po pomyœlnym zdaniu egzaminów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi kontynuowa³a studia na nowo wówczas przemianowanym
Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego.
By³a zdolna, obowi¹zkowa i pracowita – a te cechy gwarantuj¹ sukces. Nigdy nie powtarza³a egzaminów, a ju¿ pod
koniec studiów zaproponowano Jej pracê na stanowisku
m³odszego asystenta. Piêcioletnie studia na geologii z
tytu³em magistra w zakresie geologii stratygraficznej i
poszukiwawczej zakoñczy³a opracowaniem i map¹ „Zdjêcie geologiczne okolic Zbelutki w Górach Œwiêtokrzyskich” (1956) pod kierunkiem profesora Jana Samsonowicza (1888–1959), jednego z czo³owych geologów
polskich. W okolicy Szumska odkry³a nowe stanowiska
wystêpowania osadów ordowiku.
Po studiach, w 1956 r., wysz³a za m¹¿, urodzi³a dwie
córki i doczeka³a siê troje wnuków i troje prawnuków.
Mê¿em Jej by³ nie¿yj¹cy ju¿ geolog dr Tadeusz Musia³,
kolega ze studiów, który po zdobyciu doœwiadczeñ zawodowych w Centralnym Urzêdzie Geologii, do³¹czy³ do
dydaktyki i badañ na Wydziale Geologii UW.
Pracê w Katedrze Geologii i Ekonomiki Z³ó¿ na
Wydziale Geologii Genowefa rozpoczê³a ju¿ na rok przed
zakoñczeniem studiów – na wydziale pracowa³a do przejœcia na emeryturê, to jest do 1998 r. Zmiany w strukturze
wydzia³u sprawi³y, ¿e by³a to ju¿ wtedy Katedra Ochrony
Œrodowiska i Zasobów Naturalnych, któr¹ kierowa³a w
latach 1975–1982 i ponownie w okresie 1990–1998.
Stopieñ naukowy doktora nauk przyrodniczych Genowefa Kociszewska-Musia³ otrzyma³a 14 czerwca 1965 r.
na podstawie dysertacji „Charakterystyka wspó³czesnych
aluwiów facji korytowej górnej i œrodkowej Wis³y”. Promotorem pracy by³ prof. Zbigniew Ró¿ycki, który na UW
dzier¿y³ Katedrê Geologii Czwartorzêdu. Doktorantka
przep³ynê³a Wis³ê od Ÿróde³ do ujœcia, sama pobieraj¹c
próbki do badañ. Wyniki uzyskane na podstawie tej pracy,
jak i podobnych opracowañ, które zaczê³y siê ukazywaæ
tak¿e z inicjatywy prof. Bronis³awa Halickiego, stanowi¹
bogaty materia³ porównawczy dla badañ starszych osadów
rzecznych i wniosków dotycz¹cych poszukiwañ terenów
ich alimentacji. Praca doktorska ukaza³a siê w druku w kilku publikacjach w latach 1966, 1968, 1969 i 1970.
Obrona pracy habilitacyjnej, zakoñczona wynikiem
pozytywnym, jak wszystko inne, co w ¿yciu realizowa³a,
odby³a siê 17 kwietnia 1978 r. na podstawie rozprawy opublikowanej w tym¿e roku.: „Czwartorzêdowe surowce
okruchowe Suwalszczyzny na tle budowy geologicznej”.
Bogata bibliografia Jej prac zawiera tytu³y dotycz¹ce
badañ podstawowych podejmowanych w pojedynkê, a tak¿e,
co dziœ coraz bardziej siê liczy, w zespo³ach badawczych
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(wspó³autorsko tak¿e z mê¿em Tadeuszem), jak i badañ
stosowanych, które ukazywa³y siê w druku oraz w opracowaniach dostêpnych w archiwach, dla potrzeb planowania
przestrzennego w ró¿nych gminach, czy innych potrzeb
gospodarki narodowej. Jako geolog z „uprawnieniami”,
który bierze odpowiedzialnoœæ za wykonane dokumentacje, by³a wspó³autorem bardzo poszukiwanym.
Wspólnie z Teres¹ Hanczke, Tadeuszem Musia³em,
Carl¹ Müller z Niemiec i z autork¹ tego wspomnienia (por.
Wybór literatury z lat 1969–1990) rozwi¹zywa³a problemy
sedymentologiczne, nie tylko wspó³czesnych osadów
rzecznych, ale i sedymentacji i litostratygrafii trzeciorzêdu
(czytaj dziœ paleogenu), a po jakimœ czasie – o czym mo¿e
ma³o kto wie – tak¿e zagadnienia geologii bursztynu,
surowca najliczniejszego z kamieni jubilerskich w Polsce.
W zakresie opracowañ surowców okruchowych G. Kociszewska-Musia³ jest autorem podrêcznika „Surowce mineralne czwartorzêdu” (1988). Podrêcznik ten jako pierwszy
dotycz¹cy surowców Polski zawiera równie¿ rozdzia³
„Bursztyn”, na który do dziœ powo³uj¹ siê badacze ¿ywic
kopalnych.
Ilu wykreowa³a magistrantów przez tyle lat pracy, trudno dziœ oszacowaæ. By³y to prace magisterskie nie tylko na
studiach dziennych, ale i innych formach studiów, które
prowadzi³ i prowadzi Wydzia³ Geologii UW. Kontakt ze
studentami mia³a zawsze bezkonfliktowy, studentów zdolnych umia³a doceniæ, s³abszym nie szczêdzi³a czasu, aby
nie zmarnowali swego startu.
Ca³e swoje zawodowe ¿ycie zwi¹za³a z UW i tam przez
43 lata wspaniale siê realizowa³a, jako naukowiec, pedagog
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i wychowawca m³odych pokoleñ. W œrodowisku geologów, przyjazna i kole¿eñska, skromna i uczynna, pozostawi³a tylko dobre wspomnienia zarówno z okresu studiów
1951–1956, jak i ¿ycia zawodowego.
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