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Leszek Sawicki 1924–2017
Leszek Sawicki urodzi³ siê 12 sierpnia 1924 r. w Kopyczyñcach w pobli¿u Zbrucza, granicznej rzeki rozdzielaj¹cej terytoria II Rzeczpospolitej od sowieckiej Ukrainy.
By³ synem in¿yniera mierniczego w pañstwowej s³u¿bie
katastralnej. Gdy mia³ dwa lata rodzina zamieszka³a na
sta³e we Lwowie, najpierw w kamienicy przy ulicy Nabielaka, naprzeciw konsulatu Zwi¹zku Radzieckiego, a potem
na górnym £yczakowie. We Lwowie ukoñczy³ szko³ê podstawow¹, a w 1939 r. II klasê XI Pañstwowego Gimnazjum
im. Œniadeckich. W latach 1939–1941, w czasie okupacji
sowieckiej, uczy³ siê w tzw. dziesiêciolatce i zaliczy³ VIII
klasê w XVII Szkole Œredniej we Lwowie. W czasie okupacji niemieckiej pracowa³ jako robotnik fizyczny na kolei,
póŸniej jako junak w s³u¿bie budowlanej „Baudienst im
Generalgouvernement ”, a jednoczeœnie uczêszcza³ na tzw.
komplety, na których zapozna³ siê z materia³em dwóch klas
liceum typu przyrodniczego. Dom na £yczakowie opuœci³
w sierpniu 1944 r., ¿eby nie byæ aresztowanym za dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ we lwowskiej Armii Krajowej.
W listopadzie 1944 r. zosta³ wcielony do Ludowego Wojska Polskiego. Te trudne i dramatyczne lata barwnie opisa³
w swojej autobiografii „Pies i geolog drog¹ nie chodz¹”,
wydanej przez Pañstwowy Instytut Geologiczny –
Pañstwowy Instytut Badawczy w 2014 r. z okazji Jego 90.
urodzin w serii Wokó³ Geologii.
We wrzeœniu 1946 r. rozpocz¹³ studia na Wydziale
Przyrodniczym Uniwersytetu Wroc³awskiego, ukoñczy³ je
w 1951 r. prac¹ magistersk¹ pt. „Uwagi w sprawie metod
graficznego odzwierciedlania pomiarów spêkañ skalnych”.
Od 1 lutego 1950 r. Leszek Sawicki by³ pierwszym pracownikiem naukowym zatrudnionym w Oddziale Dolnoœl¹skim (wówczas nazywanym Instytutem Dolnoœl¹skim)
Pañstwowego Instytutu Geologicznego we Wroc³awiu.
W latach 1962–1977 by³ kierownikiem Oddzia³u Dolnoœl¹skiego PIG, a potem d³ugoletnim kierownikiem Pracowni Geologii Strukturalnej i Stratygrafii w tym oddziale
regionalnym. Stopieñ doktora nauk przyrodniczych uzyska³ w 1968 r. na postawie rozprawy „Tektonika po³udniowej czêœci rowu Nysy i jego krystalicznych obramowañ”,
której promotorem by³ prof. Henryk Teisseyre. A potem
On sam by³ promotorem jednego (dr. hab. Stefana Cwojdziñskiego) i recenzentem dwóch innych przewodów
doktorskich w PIG. Docentem Pañstwowego Instytutu
Geologicznego zosta³ mianowany w 1973 r.
Docent dr Leszek Sawicki by³ autorem lub wspó³autorem kilkudziesiêciu publikacji naukowych, ale przede
wszystkim ró¿nych map geologicznych i strukturalnych
z obszaru Dolnego Œl¹ska. Jednym z najbardziej cenionych
dzie³ Jego ¿ycia jest „Mapa Geologiczna Dolnego Œl¹ska”
w skali 1 : 200 000, wydana w 1968 r., a bêd¹ca pierwszym
syntetycznym zestawieniem kartograficznym obszaru Dolnego Œl¹ska w tej skali. Jednak¿e zwieñczeniem Jego pracy
zawodowej by³a wydana w roku 1995 „Mapa Geologiczna
Regionu Dolnoœl¹skiego z przyleg³ymi obszarami Czech

i Niemiec” w skali 1 : 100 000 z 400 wydzieleniami litostratygraficznymi, choæ na tej mapie nie przedstawiono
utworów czwartorzêdowych. Cennym uzupe³nieniem do
tej mapy s¹ „Podstawy litostratygraficzne i kodyfikacja
wydzieleñ” z 400 kartami kodyfikacyjnymi, opublikowane
w 1997 r.
Jako kierownik Oddzia³u Dolnoœl¹skiego PIG zainicjowa³ wiele monograficznych opracowañ surowcowych,
których by³ tak¿e wspó³autorem. Preferowa³ badania strukturalne realizowane ró¿nymi metodami badawczymi oraz
wdra¿a³ poszukiwania surowcowe na Dolnym Œl¹sku,
g³ównie barytu i kaolinu. Potem jako kierownik Pracowni
Geologii Strukturalnej i Stratygrafii realizowa³ badania
przedpola Sudetów Wschodnich i wschodniej czêœci
monokliny przedsudeckiej. Zaprojektowa³ i nadzorowa³
wykonanie oœmiu g³êbokich wierceñ strukturalnych na
OpolszczyŸnie. Jest wspó³odkrywc¹ termalnych wód
mineralnych w Grabinie na Œl¹sku Opolskim.
Za prace geologiczne w naszym kraju by³ odznaczony
m.in. Z³otym i Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, medalami
30-lecia i 40-lecia Polski Ludowej oraz Z³ot¹ Odznak¹
Zas³u¿ony dla Województwa Wroc³awskiego i Miasta
Wroc³awia. Na pocz¹tku lat 60. XX w. by³ uczestnikiem
ekspedycji kartograficzno-geologicznej w Wietnamie, za
co otrzyma³ Z³oty Medal PrzyjaŸni Demokratycznej Republiki Wietnamu.
Docent dr Leszek Sawicki od m³odzieñczych lat myœla³
o podró¿ach i odkrywaniu nowych œwiatów, jednak II wojna œwiatowa i trudne lata PRL-u uniemo¿liwia³y spe³nienie
tych marzeñ. Dopiero w roku 1959 uda³o mu siê wyjechaæ
na Kaukaz, z wypraw¹ organizowan¹ przez PTTK. Maj¹c
odznakê „Przewodnik górskiej odznaki narciarskiej
PTTK”, dosta³ siê do 20-osobowej grupy. W 1977 r. wyru209
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szy³ w grupie czteroosobowej na pierwsz¹, zorganizowan¹
przez siebie wyprawê do Indii. W ci¹gu kolejnych 25 lat
sta³ siê organizatorem lub uczestnikiem 22 wypraw, z których
prawie wszystkie obejmowa³y kraje tropikalne. Wiêkszoœæ
z nich zawiera³a elementy turystyki wysokogórskiej. Zorganizowa³ m.in. wyprawê przez Karakorum i Pamir na
Jedwabisty Szlak przez terytorium Pakistanu do zachodnich Chin (1986), czy te¿ na Ural Subpolarny (1992). Zawsze podró¿owa³ z notatnikiem i rêkopisem w rêku oraz
aparatem fotograficznym na ramieniu. Po powrocie z wiêkszoœci egzotycznych wypraw wyg³asza³ interesuj¹ce referaty w Oddziale Dolnoœl¹skim PIG-PIB, których geolodzy
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wroc³awscy s³uchali z ogromnym zainteresowaniem. Sylwetkê docenta dr. Leszka Sawickiego jako podró¿nika
znakomicie odzwierciedla wspomniana ksi¹¿ka pt. „Pies
i geolog drog¹ nie chodz¹”.
Odszed³ w swoj¹ ostatni¹ podró¿, ale ju¿ bez notatnika
i aparatu fotograficznego, Cz³owiek nietuzinkowy, którego
mo¿na uwa¿aæ za autorytet geologiczny. By³ wybitnym
geologiem sudeckim, specjalist¹ od geologii regionalnej
i kartografii geologicznej. Osoba skromna, ¿yczliwa i szlachetna. Bêdzie Go brakowaæ w geologicznym œrodowisku
Wroc³awia.
Zbigniew Cymerman

