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WSPOMNIENIA
Sylwester Skompski 1928–2018
6 wrzeœnia 2018 r. zmar³ doc. dr Sylwester Skompski –
wieloletni pracownik Pañstwowego Instytutu Geologicznego, koordynator Szczegó³owej Mapy Geologicznej Polski
w skali 1:50 000, znawca czwartorzêdowej fauny kopalnych bezkrêgowców, cz³onek Komitetu Badañ Czwartorzêdu PAN, nasz kolega i przyjaciel. Sylwek by³ z nami
w instytucie „od zawsze”, tj. od 1955 r., a¿ do swojej emerytury w 1998 r., a nawet póŸniej. Przez wszystkie te lata wiód³
stabilne i pe³ne satysfakcji ¿ycie zawodowe, realizuj¹c wiele
istotnych zadañ geologicznych.
Sylwester Skompski urodzi³ siê w 1928 r. w Œlesinie
k. Konina, gdzie w okresie miêdzywojennym spêdzi³ dzieciñstwo i lata szko³y powszechnej. W czasie II wojny œwiatowej Wielkopolska zosta³a w³¹czona do III Rzeszy, co
boleœnie odczuli jej mieszkañcy, a zw³aszcza dzieci i m³odzie¿. Zgodnie z planami niemieckich okupantów polskie
dzieci, które ukoñczy³y 14 lat, zosta³y pozbawione mo¿liwoœci dalszej nauki w szko³ach œrednich i by³y zsy³ane do
przymusowych prac fizycznych. Taki los spotka³ równie¿
Sylwka.
Po zakoñczeniu wojny przysz³a pora, by nadrobiæ stracony czas i poszukaæ w³aœciwego dla siebie miejsca w
¿yciu. Sylwek podj¹³ wtedy naukê w Gimnazjum i Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Koninie, gdzie w 1949 r. zda³ egzamin maturalny. Bezpoœrednio po maturze zosta³ zatrudniony jako szkolny nauczyciel w S³awêcinie k. Œlesina, gdzie
uzyska³ te¿ kolejne œwiadectwo maturalne w Liceum Pedagogicznym. Po rocznej pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹, podczas której zdoby³ cenne doœwiadczenia pedagogiczne,
zda³ egzamin na studia geologiczne w Poznaniu.
W wyniku reorganizacji systemu oœwiaty, na Uniwersytecie Warszawskim utworzono Wydzia³ Geologii z nowym, bogatym programem, dostosowanym do potrzeb
ówczesnej gospodarki pañstwowej. W ramach tego programu w 1952 r. zosta³y przeniesione do Warszawy, wraz ze
studentami i kadr¹ pedagogiczn¹, zak³ady geologiczne
z uniwersytetów w Poznaniu i Toruniu. W ten sposób Sylwek znalaz³ siê na drugim roku studiów w jednym z nowo
wydzielonych zak³adów Wydzia³u Geologii UW w Warszawie. By³ to Zak³ad Geologii Czwartorzêdu, prowadzony przez prof. Stefana Zbigniewa Ró¿yckiego.
W 1955 r. Sylwester odebra³ dyplom ukoñczenia studiów i rozpocz¹³ pracê w Instytucie Geologicznym w
Warszawie. Jednym z wa¿niejszych zadañ badawczych,
rozpoczynanych wówczas przez ten instytut, by³o rozpoznanie budowy geologicznej Polski przez wykonanie
arkuszy Szczegó³owej Mapy Geologicznej Polski w skali
1:50 000. Po studiach u prof. Ró¿yckiego geolodzy czwartorzêdu byli przygotowani do tego zadania, gdy¿ ich prace
dyplomowe obejmowa³y wykonywanie w³aœnie takich
arkuszy. Jednym z istotnych elementów tej pracy by³o
powierzchniowe kartowanie terenowe.
Praca dyplomowa Sylwka obejmowa³a obszar w rejonie Zakroczymia nad Wis³¹, dlatego te¿ z ca³ym zaanga¿owaniem w³¹czy³ siê w prace kartograficzne w instytucie.
W ci¹gu ca³ego okresu zatrudnienia wykona³ samodzielnie
lub ze wspó³autorami 18 arkuszy Szczegó³owej Mapy Geo-

Ryc. 1. Sylwester Skompski na spacerze w parku Arkadia w Warszawie – 2016 r. Fot. S. Skompski

logicznej Polski w skali 1:50 000 oraz 2 arkusze Mapy
Geologicznej Polski w skali 1:200 000. Arkusze SMGP,
obejmuj¹ce œrednio ponad 300 km2 obszaru, wykonywa³ w
ró¿nych rejonach kraju – na Mazowszu, ziemi lubuskiej,
Pobrze¿u Kaszubskim i WysoczyŸnie Piotrkowskiej, natomiast arkusze MGP w S³ubicach nad Odr¹ i P³ocku.
W latach 1974–1992 pe³ni³ w Pañstwowym Instytucie
Geologicznym funkcjê kierownika Pracowni Szczegó³owych
Zdjêæ i Map Geologicznych Polski Pó³nocno-Zachodniej.
Wykonywanie szczegó³owych map geologicznych dostarcza³o wielu nowych danych, umo¿liwiaj¹cych rozpoznanie, przewa¿nie nieznanej dot¹d, budowy geologicznej
badanych obszarów. Na bazie otrzymanych danych Sylwester Skompski napisa³ pracê doktorsk¹ pt. Stratygrafia
osadów czwartorzêdowych wschodniej czêœci Kotliny
P³ockiej, za któr¹ otrzyma³ trzeci¹ nagrodê im. Karola
Bogdanowicza. Ponadto opublikowa³ ok. 130 prac naukowych, wœród których znajduj¹ siê podrêczniki, opracowania syntetyczne, regionalne, metodyczne, kartograficzne,
surowcowe, geomorfologiczne, paleontologiczne i inne.
Jednym z jego wa¿niejszych osi¹gniêæ by³o opublikowanie
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informacji o 9 nowych stanowiskach osadów interglacjalnych.
Doktor Sylwester Skompski interesowa³ siê tak¿e
faun¹ czwartorzêdow¹, pocz¹tkowo miêczaków, a nastêpnie równie¿ innych grup zwierzêcych (ryb, chrz¹szczy,
wioœlarek i gryzoni), umo¿liwiaj¹cych okreœlenie pozycji
stratygraficznej oraz œrodowiska sedymentacyjnego badanych osadów. W miarê postêpu prac zebra³ liczn¹ kolekcjê
szcz¹tków zwierzêcych z ponad 50 stanowisk, z których
czêœæ opracowa³ i opublikowa³, m.in. w wyró¿nionej
Nagrod¹ Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, syntetycznej, kartograficzno-stratygraficznej ksi¹¿ce pt. Fauna
czwartorzêdowa Polski – Bezkrêgowce oraz w Atlasie Fauny Czwartorzêdowej.
Niestety, du¿a czêœæ zbiorów, ze wzglêdu na brak czasu, pozosta³a jeszcze do opracowania. Opisana fauna
zosta³a czêœciowo przekazana do Muzeum Geologicznego
PIG, znacznie wzbogacaj¹c zbiory bezkrêgowej fauny
czwartorzêdowej.
Obok kartograficznych prac planowych, Sylwek zajmowa³ siê te¿ dzia³alnoœci¹ pozaplanow¹, rozwijaj¹c
w³asne zainteresowania. Obejmowa³y one pasje fotograficzne, u¿yteczne w pracach geologicznych zarówno w
terenie, jak te¿ przy opracowywaniu okazów, rozwijane w
Kole Fotoamatorów instytutu. Zajmowa³ siê równie¿
popularyzacj¹ miêdzynarodowego jêzyka esperanto, co
doprowadzi³o do zorganizowania na terenie instytutu Ko³a
Esperantystów z Sylwkiem jako przewodnicz¹cym oraz
wydania przez PIG 2 tomów (tom 3 i 4) czasopisma Geologia Internacja.
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W latach 1985–1995 Sylwek prowadzi³ równie¿ prace
dydaktyczne – æwiczenia terenowe w Technikum Geologicznym oraz wyk³ady i æwiczenia na Uniwersytecie Warszawskim. Równoczeœnie uczestniczy³ w pracach Komitetu
Redakcyjnego Przegl¹du Geologicznego, a od 1978 r. by³
cz³onkiem Komitetu Badañ Czwartorzêdu PAN oraz Koordynatorem SMGP w skali 1:50 000 – rejon Wielkopolski.
Mia³am okazjê wspó³pracowaæ z Sylwkiem przy okazji realizacji arkusza S³ubice SMGP w skali 1:50 000
oraz, w ostatnich latach przed emerytur¹, arkuszy Nowe
Miasto n. Pilic¹ i Bia³obrzegi. Napisaliœmy tak¿e wspólnie
publikacjê dotycz¹c¹ pogranicza Kotliny P³ockiej i Warszawskiej.
Po przejœciu na emeryturê Sylwester Skompski w dalszym ci¹gu pragn¹³ opracowywaæ swoje bogate zbiory fauny czwartorzêdowej, kolekcjonowane przez wiele lat pracy
w instytucie, i przekazaæ je do Muzeum Geologicznego
PIG. Niestety, uniemo¿liwi³a mu to postêpuj¹ca choroba.
Nieopracowane zbiory doc. dr. Sylwestra Skompskiego,
pozbawione jego autorskiej opieki, uleg³y zniszczeniu, co
jest wielk¹ strat¹ dla geologii.
W ci¹gu swej pracy w Pañstwowym Instytucie Geologicznym doc. dr Sylwester Skompski da³ siê poznaæ jako
wspania³y, doœwiadczony kolega o ¿yczliwym usposobieniu, które przysparza³o Mu ogólnej sympatii otoczenia.
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