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Geologia Karpat i ich przedpola — konferencja naukowa
w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Profesora Mariana Ksi¹¿kiewicza
Kraków, 15.11.2006
W bie¿¹cym roku up³ywa setna rocznica urodzin — i dwudziesta pi¹ta rocznica œmierci —
wybitnego geologa, profesora Mariana Ksi¹¿kiewicza, patrona Oddzia³u Karpackiego Pañstwowego Instytutu Geologicznego, którego by³ kierownikiem w latach 1954–1960. Jak pisa³ inny wybitny geolog, Stanis³aw D¿u³yñski, zreszt¹ uczeñ profesora M. Ksi¹¿kiewicza, By³o ¿yczeniem Profesora
Mariana Ksi¹¿kiewicza, aby nad jego mogi³¹ nie
wyg³aszano przemówieñ. I przemówieñ nie by³o.
Odszed³, ¿egnany w milczeniu i smutku tak cicho,
jak cicho i skromnie ¿y³, a z Jego odejœciem zamknê³a siê wielka karta w historii polskiej geologii.

Ale dzie³o profesora M. Ksi¹¿kiewicza ¿yje.
¯yje poprzez dzie³a naukowe, poprzez podrêczniki
(takie jak Geologia dynamiczna), na których siê
wychowa³o kilka pokoleñ geologów, a wreszcie —
poprzez prace jego uczniów i wspó³pracowników,
czy te¿ ich nastêpców w sztafecie pokoleñ.
Dlatego te¿ uzna³em, i¿ przypadaj¹ce w tym roku
rocznice zwi¹zane z osob¹ profesora M. Ksi¹¿kiewicza Pañstwowy Instytut Geologiczny uczci w formie
sesji naukowej Geologia Karpat i ich przedpola,
prezentuj¹cej niektóre wyniki badañ — prowadzonych obecnie w PIG — tego ukochanego przez
Profesora regionu geologicznego.
Tadeusz Peryt

Wybitni geolodzy karpaccy w ostatnim 50-leciu XX wieku w Oddziale Karpackim PIG;
rola Profesora Mariana Ksi¹¿kiewicza w rozwoju badañ Karpat
Andrzej Œl¹czka*, Nestor Oszczypko*, Kazimierz ¯ytko**
W latach 1954–1960 Oddzia³em Karpackim PIG kierowa³ Profesor Marian Ksi¹¿kiewicz. Geolog ten wywar³
istotny wp³yw na rozwój badañ Karpat. Wielu Jego uczniów
podjê³o pracê w tej czêœci kraju. Spoœród pracowników
Oddzia³u Karpackiego PIG prowadzili na tym obszarze
badania tak wybitni geolodzy, jak: J. Burtan, K. Konior,
T. Kuciñski, A. Michalik, J. Wdowiarz, S. Wdowiarz, L. Watycha i T. Wieser. Do zespo³u zas³u¿onych geologów oddzia³u nale¿y równie¿ kolejna generacja badaczy — J. Badak,
J. Blaicher, L. Bober, S. Gucik, J. Jasionowicz, J. Liszkowa, W. Nowak, W. Sikora, J. Soko³owski, W. Szotowa i
J. ¯giet.
Wspó³pracê z Oddzia³em Karpackim PIG prowadzili
geolodzy z uczelni i PAN — F. Bieda, K. Skoczylas-Ciszewska, W. Krach, H. Œwidziñski i A. Tokarski. Wymienionych geologów nie ma ju¿ wœród nas, lecz korzystamy z
publikowanych wyników ich pracy.
W Oddziale Karpackim PIG wci¹¿ dzia³aj¹ geolodzy,
którzy pracê w Karpatach podjêli przed wielu laty, jak
J. Chowaniec, B. Olszewska, W. Ry³ko, A. i A. Tomasiowie,
K. Witek, A. Wójcik i ca³a grupa m³odych, rozwijaj¹cych siê
badaczy. S¹ oni autorami publikowanych obecnie prac.
Wymieniæ te¿ trzeba geologów, którzy wnieœli licz¹cy
siê wk³ad w rozpoznanie Karpat, lecz ju¿ opuœcili warsztat
pracy — M. Badakowa, I. Garlicka, I. Gucwa, J. Morgielowa, D. Nawrocka, L. Koszarski, A. Pelczar, D. Poprawa, F. Szy-

makowska, J. Urbaniak i R. Zaj¹c. Ze wzglêdu na ich silny
zwi¹zek z Karpatami, mimo luŸnych zwi¹zków z oddzia³em,
trzeba wymieniæ K. Birkenmajera, A. Garlickiego, J. Kotlarczyka i S. Soko³owskiego. Na uczelnie przeszli byli wybitni
pracownicy oddzia³u: A. Cieszkowski, A. Gasiñski, G. Haczewski, E. Malata, N. Oszczypko i A. Œl¹czka.
Marian Ksi¹¿kiewicz, inicjator wielu badañ prowadzonych w oddziale, nale¿y do tych geologów karpackich, których charakteryzowa³a wszechstronnoœæ podejmowanych zagadnieñ naukowych. Podstawowym polem Jego dzia³alnoœci
by³y prace kartograficzne w polskich Karpatach Zachodnich. Tam prowadzi³ badania terenowe, których wynikiem
by³o opracowanie licznych doskona³ych map geologicznych,
w tym wyj¹tkowego arkusza Wadowice w skali 1 : 50 000.
Uwa¿a³, ¿e kartowanie geologiczne jest podstawow¹, wyjœciow¹ prac¹ naukow¹ geologa, wiod¹c¹ do zrozumienia
ca³oœci zjawisk geologicznych i ich wzajemnych powi¹zañ.
Badania kartograficzne uzupe³nia³ wnikliwymi badaniami
litostratygraficznymi i tektonicznymi. Przyk³adem mo¿e
byæ unikalny w skali œwiatowej (ze wzglêdu na swoj¹ wielostronnoœæ) tekst objaœniaj¹cy do arkusza Wadowice (1951),
w którym wnikliwie i niezwykle szczegó³owo przedstawi³
ca³y wachlarz problemów geologicznych, od tych w skali
pojedynczego ods³oniêcia a¿ po wielkie problemy geodynamiczne. Niew¹tpliw¹ Jego zas³ug¹ jest ustalenie litostratygrafii jednostki podœl¹skiej Karpat Zachodnich i rozwoju
dolnej kredy tego obszaru oraz usystematyzowanie litostratygrafii badanej przez Niego czêœci jednostki magurskiej (1935, 1948, 1951, 1958; Bieda & Ksi¹¿kiewicz, 1958;
Bieda i in., 1967).
W polu zainteresowañ badawczych M. Ksi¹¿kiewicza
znalaz³y siê równie¿ ska³ki wapienne wystêpuj¹ce w Kar843

