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Zbigniew Kotañski 1927–2005
W dniu 18 czerwca 2005 roku nieoczekiwanie zmar³ w Warszawie prof. dr hab.
Zbigniew Kotañski — jedna z najbarwniejszych postaci w geologii lat powojennych.
Odszed³ od nas nie tylko wybitny geolog,
lecz tak¿e patriota, prawy Cz³owiek, chêtnie pomagaj¹cy ludziom. Œlad, który odcisn¹³ w historii nauki i w naszych sercach,
zostanie utrwalony na zawsze.
W czasie II wojny œwiatowej, jako nastoletni ch³opak, dzia³a³ w konspiracji i partyzantce (patrz wspomnienie Tadeusza Peryta
w niniejszym numerze). Po wojnie, w 1952 r.
ukoñczy³ studia geologiczne na Uniwersytecie im. Miko³aja Kopernika w Poznaniu.
Nastêpnie z ca³ym Zak³adem Geologii przeniós³ siê na Wydzia³ Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego. W 1957 r. obroni³ pracê
doktorsk¹ nt. Stratygrafia, sedymentologia
i paleogeografia triasu wierchowego w Tatrach, a w 1961 r., na podstawie rozprawy
Tektogeneza i rekonstrukcja paleogeografii Ryc. 1. Z. Kotañski w trakcie jednego z przyjêæ, na których lubi³ podejmowaæ
pasma wierchowego w Tatrach, uzyska³ tytu³ swoich goœci egzotycznymi napojami, Nigeria — po³owa lat 1970.
doktora habilitowanego.
Od 1969 r. pracowa³ w Pañstwowym Instytucie Geolo- kich oraz w Atlasie Telskim, nie tylko dokona³ prawidgicznym w Warszawie, gdzie w 1981 r. uzyska³ tytu³ nauko- ³owych oznaczeñ glonów Dasycladales i wniós³ znaczny
wy profesora, by³ d³ugoletnim cz³onkiem Rady Naukowej, wk³ad w poznanie tej ciekawej i wa¿nej stratygraficznie
przez 10 lat (1990–1999) przewodnicz¹cym Komisji Oceny grupy skamienia³oœci, lecz wydzieli³ te¿ kilka prowincji
i Odbioru Prac Naukowo-Badawczych PIG, a pod koniec fitogeograficznych. Ostatnio przygotowa³ do druku dwie
kariery zawodowej, w latach 1992–1998, pe³ni³ funkcjê powa¿ne monografie poœwiêcone tatrzañskim glonom.
Niestety, uka¿¹ siê one dopiero po Jego œmierci.
kierownika Muzeum Geologicznego PIG.
Du¿e znaczenie dla nauki i gospodarki narodowej
Dorobek naukowy Profesora Zbigniewa Kotañskiego
wyra¿a siê liczb¹ niemal 200 publikacji, wielu opracowañ mia³y opracowania Zbigniewa Kotañskiego dotycz¹ce
archiwalnych i kilkuset ocen i recenzji. G³ówne kierunki metodyki geologicznej kartografii wg³êbnej. Jego zas³ug¹
Jego dzia³alnoœci naukowej to stratygrafia i tektonika Tatr, jest wdro¿enie i szerokie zastosowanie w praktyce poszustratygrafia triasu, algologia, metodyka geologicznej kar- kiwañ naftowych nowych rodzajów map wg³êbnych,
tografii wg³êbnej oraz geologia regionalna Polski, Europy takich jak mapy litologiczne iloœciowe, mapy pierwotnych
mi¹¿szoœci, mapy paleotektoniczne, paleogeologiczne,
(alpidy) i Afryki (Nigeria, Algieria).
W zakresie stratygrafii Tatr uwaga Profesora koncen- paleostrukturalne, paleohydrogeologiczne i palinspastycztrowa³a siê na stratygrafii triasu, ze szczególnym uwzglêd- ne, a tak¿e mapy œciêcia poziomego i geologiczne mapy
nieniem glonów z grupy Dasycladales. Jego zainteresowania odkryte, wykonywane metod¹ intersekcyjn¹. Dokona³ On
obejmowa³y równie¿ szeroki wachlarz zagadnieñ sedy- wszechstronnej klasyfikacji map wg³êbnych w specjalnej
mentologicznych, mikrofacjalnych i paleogeograficznych. monografii metodycznej Geologiczna kartografia wg³êbna.
Szczegó³owo opracowa³ zmiennoœæ facjaln¹ w strefie Wybitnym osi¹gniêciem Z. Kotañskiego jest wydanie Atlasu
wierchowej i reglowej Tatr. Jego badania nie tylko umo¿li- geologicznego Polski. Mapy geologiczne œciêcia poziomewi³y dokonanie rekonstrukcji palinspastycznych, lecz go (1997) — dzie³a zbiorowego wielu autorów, wykonanerównie¿ sta³y siê podstaw¹ zupe³nie nowego ujêcia tektoni- go pod Jego kierunkiem naukowym. Na podstawie tego
ki Tatr. Podstawowe znaczenie mia³o stwierdzenie orygi- atlasu opracowano ostatnio model cyfrowy ukazuj¹cy obraz
nalnego stylu budowy pasma wierchowego i pasma wg³êbnej budowy geologicznej Polski na dowolnej
reglowego, polegaj¹cego na istnieniu ³usek p³aszczowino- powierzchni do g³êbokoœci 5 km.
Wyrazem szerokich zainteresowañ geotektonicznych
wych z odk³ucia lub ze œciêcia, ze skrêtami synklinalnymi
zamkniêtymi od po³udnia, powsta³ymi w wyniku poddzie- Profesora Zbigniewa Kotañskiego by³o te¿ przet³umaczerania przez nasuwaj¹ce siê z po³udnia wy¿sze jednostki nie przez Niego z jêzyka rosyjskiego monumentalnego
p³aszczowinowe. W paœmie reglowym wprowadzi³ podzia³ dzie³a W.J. Chaina Geotektonika ogólna oraz udzia³ w
na trzy p³aszczowiny, dziêki czemu ujednolici³ podzia³ tek- opracowaniu Atlasu geologicznego Europy. Jego inne prace w tej dziedzinie obejmowa³y tektonikê i paleotektonikê
toniczny ca³ych Tatr.
Badania Profesora Zbigniewa Kotañskiego nad straty- Polski, Europy i Afryki.
Badania w Nigerii dotyczy³y g³ównie obszaru Jos Plagrafi¹ triasu, oparte g³ównie na glonach wapiennych z grupy Dasycladales, objê³y Tatry, Górny Œl¹sk, Dobrud¿ê i teau, ze szczególnym uwzglêdnieniem mioceñskiej formacji
Ba³kany. Za spraw¹ szerokich studiów porównawczych, fluwiowulkanicznej, plioceñskich laterytów i holoceñskich
prowadzonych w Alpach francuskich, w³oskich i austriac- aluwialnych z³ó¿ cyny. Ich wyniki mia³y wa¿ne, praktycz633
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ne zastosowanie, poniewa¿ Profesor stwierdzi³, ¿e istnieje
mo¿liwoœæ dalszej eksploatacji nigeryjskich z³ó¿ cyny,
o których s¹dzono wczeœniej, ¿e s¹ ju¿ na wyczerpaniu.
Podczas pracy w Algierii Profesor prowadzi³ badania w
Atlasie Telskim. W Górach Djurdjura odkry³ w ³añcuchu
wapiennym diplopory triasowe, podobne do diplopor triasu
wierchowego Tatr, i tropy przodków dinozaurów. W masywie Chellata wyró¿ni³ najwy¿sz¹ p³aszczowinê kabylsk¹ o
analogiach do p³aszczowin wschodnioalpejskich.
Profesor Zbigniew Kotañski odda³ wielkie zas³ugi w
zakresie popularyzacji geologii i ochrony przyrody. By³
autorem dwutomowego Przewodnika geologicznego po
Górach Œwiêtokrzyskich oraz bardziej popularnego przewodnika Z plecakiem i m³otkiem w Góry Œwiêtokrzyskie,
a tak¿e Przewodnika geologicznego po Tatrach. Przewodniki te, mimo i¿ ich nak³ad dawno zosta³ wyczerpany, nadal
s¹ podstaw¹ wprowadzania m³odych geologów w problematykê budowy geologicznej tych obszarów Polski. Dziêki opiniom Profesora uda³o siê uratowaæ od zniszczenia
dwa wa¿ne rezerwaty w Górach Œwiêtokrzyskich — Miedziankê i Œluchowice.
Profesor Z. Kotañski by³ cenionym i b³yskotliwym
wyk³adowc¹, a tak¿e promotorem piêciu rozpraw doktorskich, recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o nadanie tytu³u profesora. W 1968 r.
wyk³ada³ na Sorbonie we Francji, w latach 1972–1976 —
na Uniwersytecie Ahmadu Bello w Zaria w Nigerii, a w
latach 1983–1986 — na Uniwersytecie w Be¿ai w Algierii.
Podczas pracy na ró¿nych uniwersytetach zasiada³ w
radach wydzia³ów i w uczelnianym senacie.
W latach 1957–1967 by³ sekretarzem redakcji Acta
Geologica Polonica. Pe³ni³ te¿ obowi¹zki sekretarza redakcji Geologia Sudetica. Przez kilka lat by³ cz³onkiem

Ryc. 2. Prof. Z. Kotañski na tle geologicznych map œciêcia
poziomego; obok B. Pisaniec — oddana Mu sekretarka Muzeum
Geologicznego PIG — 1999 r.
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Ryc. 3. Z. Kotañski w domu z ulubionym psem Tymonem —
pocz¹tek lat 1990.

Kolegium Redakcyjnego Przegl¹du Geologicznego. W latach 1977–1982 by³ sekretarzem Komitetu Nauk Geologicznych PAN.
Wspó³pracowa³ z geologami z instytucji zagranicznych i bra³ udzia³ w wielu miêdzynarodowych konferencjach. W 1994 r. zorganizowa³ w Krakowie III Miêdzynarodow¹ Konferencjê Peri-Tethyan Epicratonic Basins.
Zbigniew Kotañski jako kierownik Muzeum Geologicznego PIG organizowa³ wystawy okresowe, umo¿liwi³
prowadzenie badañ nad tropami dinozaurów, pozyska³ wiele
cennych okazów i kolekcji, a przede wszystkim s³ynny
meteoryt Baszkówka. Zapocz¹tkowa³ modernizacjê muzeum, by³ promotorem wykonania w Muzeum Geologicznym PIG pierwszej w œwiecie rekonstrukcji upierzonego
dinozaura — dillofozaura. W Muzeum Geologicznym PIG
znajduj¹ siê œcienne mapy geologiczne Polski Jego autorstwa — mapy œciêcia poziomego i mapa tektoniczna.
Profesor Zbigniew Kotañski by³ laureatem Nagrody
Polskiej Akademii Nauk (1962), Nagrody Ministra Szkolnictwa Wy¿szego (1963) i Nagrody Ministra Œrodowiska
za Ca³okszta³t Dzia³alnoœci (2000). Zosta³ odznaczony
Medalem Armii Krajowej, Krzy¿em Armii Krajowej,
Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿ony dla Polskiej Geologii oraz Medalem im. Wiktora Godlewskiego.
By³ wybitnym naukowcem, bardzo cenionym w œrodowisku geologicznym. By³ te¿ troskliwym Ojcem i oddanym Mê¿em, Cz³owiekiem uczynnym, opiekuñczym i
¿yczliwym, nie pozbawionym jednak rozterek.
Najchêtniej przebywa³ w swoim domu na ¯oliborzu,
gdzie Jego ¯ona organizowa³a czêsto spotkania towarzysko-bryd¿owe. Lubi³ tak¿e swój domek nad Narwi¹, gdzie
napisa³ kilka ksi¹¿ek. Interesowa³ siê architektur¹ i archeologi¹. Czyta³ ksi¹¿ki historyczne i religioznawcze. Mia³
cenny zbiór masek murzyñskich, u¿ywanych przez szamanów
w celach leczniczych. Mówi³ o sobie: Lubiê dobre wino,
kobiety i œpiew, jestem ¿yczliwy ludziom, bez wzglêdu na to,
jaki jest ich stosunek do mnie. Zapominam krzywdy mi
wyrz¹dzone i nie narzekam na brak wdziêcznoœci od ludzi,
którym niegdyœ pomaga³em.
Czeœæ Jego pamiêci!
W³odzimierz Mizerski

