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Danuta Ma³ecka 1929–2010
Danutê pozna³em w po³owie lat piêædziesi¹tych jako
studentkê Hydrogeologii na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, sam bêd¹c œwie¿o upieczonym asystentem tego wydzia³u.
By³a nie tylko wyró¿niaj¹c¹ siê studentk¹, ale ju¿ wtedy wykazywa³a cechy przywódcze w œrodowisku studenckim. Bardzo pracowita, intensywnie anga¿owa³a siê w
studia i prace badawcze. Szybko nadrabia³a stracony czas
szeœciu lat zes³ania przez bolszewików w stepy Kazachstanu, pochodzi³a bowiem z rodziny ziemiañskiej i podzieli³a
los ca³ej polskiej inteligencji zamieszka³ej na naszych kresach wschodnich. Urodzi³a siê i mieszka³a do 1940 roku na
Wo³yniu w rejonie Krzemieñca.
Przez ca³e swoje zawodowe ¿ycie zwi¹zana by³a z
Wydzia³em Geologii UW, pracuj¹c kolejno na wszystkich
stanowiskach: od asystenta do profesora zwyczajnego.
Tutaj uzyska³a stopieñ doktora pod kierunkiem profesora
Józefa Go³¹ba, a nastêpnie stopieñ doktora habilitowanego
oraz tytu³ profesora.
W swej bogatej dzia³alnoœci badawczej najwiêcej miejsca poœwiêci³a hydrogeologii Karpat, szczególnie Tatr i
Podhala. By³a wiern¹ uczennic¹ profesora Go³¹ba, który za
najwa¿niejsze w pracy uwa¿a³ staranne i wierne przedstawienie efektów badañ w taki sposób, aby czytelnik publikacji móg³ je wykorzystaæ do sprawdzenia i rozwiniêcia
zawartych w nich tez. Jej prace by³y i s¹ intensywnie wykorzystywane przez badaczy i doktorantów.
W Tatrach za³o¿y³a sieæ obserwacji stacjonarnych w
obrêbie górnej zlewni Dunajca. Jest to sieæ wodowskazów
kontroluj¹cych re¿im hydrogeologiczny i hydrologiczny
wszystkich wywierzysk i potoków tatrzañskich. W celu
umo¿liwienia szczegó³owych badañ terenowych zw³aszcza monitoringowych zorganizowa³a, przy poparciu Dyrekcji Tatrzañskiego Parku Narodowego, laboratorium na
£ysej Polanie dzia³aj¹ce przez 20 lat. Dyrekcja TPN
wszystkie decyzje zwi¹zane z wod¹ na terenie parku opiera³a na opinii Profesor Ma³eckiej.
Niezwyk³a witalnoœæ, niespo¿yta energia i umiejêtnoœæ
kierowania zespo³em w pracach badawczych owocowa³y
du¿ymi osi¹gniêciami w rozwoju badañ w terenach górskich. Wspó³pracownicy, m³odzi ludzie – asystenci, doktoranci i studenci z trudnoœci¹ dotrzymywali Jej kroku.
Mia³em sposobnoœæ us³yszeæ rozmowê studentów podczas
górskiej wspinaczki. M³odzi ludzie narzekali, ¿e nie nad¹¿aj¹, a kiedy Danuta ich zawstydza³a swoim przyk³adem,
powiedzieli: Pani Profesor to dobrze, ju¿ tyle lat chodzi po
górach.
Efektem tych badañ jest powa¿ny dorobek naukowy,
wyra¿aj¹cy siê nie tyle w liczbie publikacji (oko³o 90 i drugie tyle opracowañ niepublikowanych), co w ich wadze.
Prace Profesor Ma³eckiej charakteryzuj¹ siê rzetelnie udokumentowanymi wnioskami oraz zawartoœci¹ bardzo war1058

toœciowego materia³u Ÿród³owego, zarówno w sensie oceny przetwarzanych informacji, jak i dos³ownym.
Danuta Ma³ecka aktywnie uczestniczy³a w ¿yciu naukowym w kraju oraz na arenie miêdzynarodowej, m.in. w
Polskim Towarzystwie Geologicznym, Komitecie Gospodarki Wodnej PAN, Komitecie Badañ Naukowych, Komitecie Narodowym International Association of Hydrogeologists i innych. Bra³a udzia³ jako wyk³adowca w Miêdzynarodowych Kursach UNESCO w Moskwie. Zainicjowa³a i zorganizowa³a trójstronn¹ wspó³pracê miêdzynarodow¹ pomiêdzy Uniwersytetem Warszawskim, Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹ w Krakowie oraz Uniwersytetem
w Kent (Ohio, USA). Temat wiod¹cy tej wspó³pracy to
Neutralizacja kwaœnych deszczów w czasie migracji
przez profile glebowe i strefê aeracji o ró¿nym sk³adzie
mineralnym.
Bêd¹c zapalonym i utalentowanym dydaktykiem
uczestniczy³a w ró¿nego rodzaju formach szkolenia, równie¿ w tych, które wykraczaj¹ poza standardowy program
studiów. Warto tu wymieniæ zainicjowanie i doprowadzenie do pe³nego sukcesu, mimo trudnoœci z uzyskaniem
du¿ych nak³adów finansowych, budowy Stacji Badawczej
Ochrony Œrodowiska i Wp³ywów Antropogenicznych na
Wody Podziemne (przy Wydziale Geologii Uniwersytetu
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Warszawskiego). Idea tej stacji to iloœciowe i jakoœciowe
badania monitoringowe wody w procesie opadów, przesi¹kania i kr¹¿enia w górotworze. Przy gmachu Wydzia³u
Geologii UW zosta³y wykonane dwie studnie wiercone,
ujmuj¹ce wody podziemne w utworach czwartorzêdowych
i trzeciorzêdowych z pe³nym oprzyrz¹dowaniem badawczym, pozwalaj¹cym na monitorowanie procesów zachodz¹cych podczas eksploatacji studni w zale¿noœci od
warunków meteorologicznych (stacja posiada w³asne obserwatorium niezbêdnych danych meteorologicznych). Poza
funkcj¹ badawcz¹ stacja s³u¿y tak¿e dydaktyce m.in. w zakre-

sie obs³ugi hydrogeologicznej przy projektowaniu i dokumentowaniu ujêæ wód podziemnych oraz oceny ich zasobów.
Profesor Danuta Ma³ecka uczestniczy³a te¿ w pracach
dydaktycznych poza macierzyst¹ uczelni¹. Przez wiele lat
wyk³ada³a Hydrogeologiê i Ochronê wód podziemnych na
Uniwersytecie £ódzkim oraz na Uniwersytecie im. Marii
Curie-Sk³odowskiej w Lublinie.
Dnia 10 czerwca 2010 roku straciliœmy drog¹ nam
Kole¿ankê, nauczyciela i przyjaciela m³odzie¿y, cz³owieka o wielkim sercu, g³êboko oddanego uczelni i hydrogeologii.
Stefan Krajewski

Przemówienie W³odzimierza Humnickiego
podczas uroczystoœci pogrzebowych Œp. Profesor Danuty Ma³eckiej
na Cmentarzu Pow¹zkowskim
Warszawa, 21.06.2010
Nasza droga, kochana Pani Profesor! Z najg³êbszym
¿alem i smutkiem ¿egnaj¹ Ciê wszyscy Twoi uczniowie i
wychowankowie, studenci, magistranci, doktoranci, a wœród
nich najbli¿si Twoi wspó³pracownicy z Zak³adu Hydrogeologii. Ze szczególnymi uczuciami ¿alu ¿egna Ciê blisko
130 Twoich magistrów i 6 wypromowanych przez Ciebie
doktorów. Imponowa³aœ nam zawsze swoj¹ wiedz¹, kompetencj¹ fachow¹, rzetelnoœci¹ i dociekliwoœci¹ badawcz¹
oraz niewyczerpanym zapa³em do pracy, nawet w najtrudniejszych górskich warunkach terenowych. Wymaga³aœ od
nas bardzo du¿o, ale zawsze by³aœ naszym wielkim przyjacielem. Dziêkujemy Ci za przekazan¹ nam wiedzê i doœwiadczenie. Sama stwierdzi³aœ kiedyœ, ¿e po³owê swojego
¿ycia zawodowego poœwiêci³aœ nam, swoim studentom i
magistrantom. Ale w dniu dzisiejszym chcemy podziêkowaæ Ci nie tylko za otrzyman¹ wiedzê i doœwiadczenie, ale
przede wszystkim za niezmiennie okazywan¹ nam wszystkim dobroæ i ¿yczliwoœæ, za wielkie serce, za nieustanne
tworzenie przyjaznej nam wszystkim, niezwykle ciep³ej,
niemal rodzinnej atmosfery, zarówno w czasie naszych
zespo³owych wyjazdów w teren, a tak¿e tu w Warszawie,
od œwiêta i na co dzieñ. To dlatego dziœ w tak wielu naszych
oczach pojawi³y siê ³zy.
Podziwialiœmy niewiarygodn¹ Twoj¹ umiejêtnoœæ
za³atwiania spraw niemal niemo¿liwych. Przede wszystkim laboratorium i baza terenowa na £ysej Polanie, zorga-

nizowane przez Ciebie w sercu Tatr w trudnych dniach
stanu wojennego. Dziesi¹tki magistrantów, doktorantów i
pracowników Wydzia³u Geologii przez ponad 20 lat korzysta³o z dobrodziejstwa tej bazy. I mimo, i¿ budynek na
£ysej Polanie ju¿ nie istnieje, miejsce po nim, choæ dziœ
poroœniête wysok¹ traw¹, bêdzie nieod³¹cznie kojarzyæ siê
z Twoja Osob¹ i Twoim Imieniem.
Osobiœcie zwi¹zany by³em z Tob¹ przez ponad 30 lat.
Spotka³em Ciê po raz pierwszy w paŸdzierniku 1976 r. jako
student III roku, zafascynowany piêknem jêzyka, klarownoœci¹ i stylem prowadzonych przez Ciebie wyk³adów z
hydrogeologii. Dziêkujê Ci, Pani Profesor, za to, ¿e wprowadzi³aœ mnie w tajniki hydrogeologii Tatr i Podhala, ¿e
by³aœ promotork¹ mojej pracy magisterskiej i doktoratu, za
wieloletni¹ pomoc w moich badaniach, za owocne zainspirowanie mnie problematyk¹ hydrogeologiczn¹ Pienin.
Dziêkujê Ci, moja Mistrzyni i Nauczycielko, za wszystko,
co od Ciebie przez wszystkie lata otrzyma³em!
Pozostaniesz na zawsze nie tylko w mojej, ale nas
wszystkich, Twoich uczniów, wdziêcznej pamiêci! Jestem
g³êboko przekonany, ¿e pozostaniesz nie tylko moim sercu,
ale równie¿ w sercach bardzo wielu z nas.
Wieczny odpoczynek racz Ci daæ Panie! Odpoczywaj
w pokoju!
W³odzimierz Humnicki
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