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Janusz Skulich 1950–2016
Doktor in¿. Janusz Skulich – wybitny geolog petrograf,
wieloletni pracownik Oddzia³u Karpackiego Pañstwowego
Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego. By³ bardzo skrupulatnym i wnikliwym badaczem,
wniós³ znacz¹cy wk³ad w rozwój geologii karpackiej.
Niestety, bardzo szybko odszed³ na inn¹ s³u¿bê. Pozostawi³
po sobie wiele nieukoñczonych prac.
Urodzi³ siê 10 paŸdziernika 1950 r. w Katowicach,
szko³ê œredni¹ ukoñczy³ w Tychach. W latach 1968–1973
studiowa³ geologiê na Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie
na podstawie pracy magisterskiej „Mineralizacja srebrowa
w z³o¿u rud miedzi Kopalni Lubin” uzyska³ tytu³ magistra
in¿yniera geologa górniczego. W czasie studiów by³ zainteresowany prac¹ badawcz¹, uczestniczy³ w dzia³aniach
Studenckiego Ko³a Naukowego Geologów. Ju¿ wtedy bra³
udzia³ w opracowaniu „Przewodnika mineralogicznego po
Polsce” pod kierunkiem Kazimierza Maœlankiewicza.
W roku 1974 podj¹³ pracê w Oddziale Karpackim
Instytutu Geologicznego jako petrograf, od 1976 r. by³ zatrudniony na stanowisku asystenta, a od 1979 r. – starszego
asystenta. W latach 1976–1977 na AGH ukoñczy³ dodatkowo studia podyplomowe: „Szkolenie Kadr do Badañ Geologicznych za Granic¹” oraz „Mineralogia i Petrografia
Surowców Mineralnych”. By³ jednym z ostatnich w tej
jednostce instytutu petrografów, którego mo¿na by³o uznaæ
za cz³owieka od szkie³ka i oka.
Od pocz¹tku pracy w instytucie w Krakowie wspó³dzia³a³
z prof. dr. Tadeuszem Wieserem, wykonuj¹c oznaczenia
minera³ów ciê¿kich z próbek z otworów wiertniczych (Obidowa IG1). Wraz z doc. dr. hab. W. Sikor¹ prowadzi³ równie¿ prace trenowe w Pieninach. Planowa³ wówczas podjêcie tematu „Litologia i cechy sedymentacyjne albu jednostki huliñskiej (warstw ze Sztolni) w Pieniñskim Pasie
Ska³kowym”, który w przysz³oœci mia³ byæ jego rozpraw¹
doktorsk¹. W zwi¹zku z wejœciem nowych zadañ od 1975 r.
zajmowa³ siê badaniem ³upków bitumicznych w warstwach
menilitowych, zw³aszcza zawartoœci¹ pierwiastków promieniotwórczych. Oprócz tego wspó³pracowa³ przy oznaczeniach petrograficznych na potrzeby „Szczegó³owej
Mapy Geologicznej Polski” oraz do Profili G³êbokich
Otworów, m.in. Jordanów. Bra³ udzia³ w opracowaniach
stratygrafii m.in. l¹dów wewn¹trzgeosynklinalnych Karpat fliszowych na podstawie analizy ska³ egzotycznych.
W 1978 r. rozpocz¹³ realizacjê programu badañ egzotyków karpackich. Zaowocowa³o to otwarciem przewodu
doktorskiego w 1984 r. pt. „Ska³y egzotyczne w utworach
fliszowych polskich Karpat na wschód od Dunajca” pod
kierunkiem prof. dr. Tadeusza Wiesera. Pracê tê obroni³ w
2004 r.
By³ znakomitym badaczem i zbieraczem ska³ egzotykowych w Karpatach. Czêœæ danych z wieloletnich prac
zosta³a zamieszczona w sprawozdaniach w Kwartalniku
Geologicznym i streszczeniach z Posiedzeñ Naukowych
Pañstwowego Instytutu Geologicznego oraz materia³ach

z wielu konferencji. Ca³oœæ wyników badañ znajduje siê
w opracowaniach archiwalnych, wiêkszoœæ z nich nie zosta³a jednak opublikowana, co jest wielk¹ szkod¹ dla
przysz³ych i obecnie prowadzonych tematów badawczych,
zw³aszcza zwi¹zanych z rekonstrukcjami paleogeograficznymi. W ramach swoich prac sprecyzowa³ definicjê ska³
egzotycznych oraz wyró¿ni³ ich rodzaje i grupy na tle profili litostratygraficznych g³ównych jednostek tektonicznych Karpat. Opracowa³ zmiennoœæ tych ska³ zarówno w
zakresie ich odmian petrograficznych, jak i czêstotliwoœci
wystêpowania w profilu pionowym na podstawie obserwacji w p³ytkach cienkich. Wykona³ tysi¹ce analiz mikroskopowych, w wielu przypadkach popartych obserwacjami
rentgenostrukturalnymi. Próbki pochodzi³y g³ównie z ma³ych fragmentów ska³ egzotycznych w postaci ¿wirów, rzadziej bloków skalnych wypreparowanych z ró¿nych ogniw
fliszu karpackiego. W czasie tych prac okreœla³ cechy poszczególnych bloczków skalnych, a nastêpnie przygotowywa³ preparaty mikroskopowe przeznaczone do badañ w
œwietle przechodz¹cym i dla znacznej czêœci próbek przeprowadza³ pomiary planimetryczne. Uzyskane dane stanowi³y podstawê do rekonstrukcji palegeograficznych i paleotektonicznych basenów sedymentacyjnych i obszarów alimentacyjnych. Wyró¿nione przez dr. J. Skulicha ska³y
egzotykowe mog¹ byæ bardzo przydatne do korelacji utworów fliszowych oraz przy okreœlaniu paleofacji œrodowisk
sedymentacyjnych. Badania prowadzone przez J. Skulicha
dostarczy³y danych dotycz¹cych przemian wietrzeniowych
lub metasomatycznych zarówno w œrodowisku l¹dowym,
jak i morskim. W dalszych planach badawczych przewidywa³ badania bloków ska³ egzotycznych w NiedŸwiadzie,
Stasiówce, Kroœcienku nad Strwi¹¿em, Kruhelu Wielkim
i innych. W obrêbie p³aszczowiny skolskiej zauwa¿y³ obec273
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noœæ ska³ pochodz¹cych z tzw. porfirów krakowskich. Jego
szczególne zainteresowania budzi³a obecnoœæ ignimbrytów
(prawdopodobnie permskich) w piaskowcach pasierbieckich, w warstwach istebniañskich w rejonie Czarnorzek i w
innych ods³oniêciach. W ostatnim czasie zajmowa³ siê
petrografi¹ skomplikowanych ska³ proterozoicznych z Mongolii, których badania dopiero rozpocz¹³.
Doktor in¿. Janusz Skulich wykonywa³ niekoñcz¹ce siê
obserwacje i oznaczenia. Jego s³ynnym powiedzeniem by³o
„¿e ¿ycia mu zabraknie do rozwi¹zania wielu problemów”.
Uwa¿a³, ¿e nale¿y je przeprowadzaæ bardzo dok³adnie,
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wykonuj¹c niezliczone oznaczenia petrograficzne. Bra³
czynny udzia³ w Zjazdach Polskiego Towarzystwa Geologicznego, którego by³ cz³onkiem. Pozosta³ po nim bogaty
materia³ badawczy w postaci szlifów i okazów.
By³ osob¹ ¿yczliw¹, chocia¿ ¿ycie Go boleœnie doœwiadcza³o. Nigdy nie narzeka³ na swoje obowi¹zki. Janusza
Skulicha zapamietamy jako osobê uœmiechniêt¹ i ¿yczliw¹. Mamy nadziejê, ¿e spogl¹da na nas z zadowoleniem
i ¿yczliwym uœmiechem.
Antoni Wójcik

