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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.

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.
Aurelia Makowska
emerytowany pracownik
Pañstwowego Instytu Geologicznego
Pañstwowego Instytu Badawczego

Dotyk ska³y – wystawa malarstwa Julii £ukasiak
Dotyk œliskiej ska³y po deszczu, szorstka faktura
granitu, sypkie piargi, ostre krawêdzie lodowca….
W moich pracach chcia³am odtworzyæ fakturê gór,
zaskakuj¹c¹ i inn¹ za ka¿dym razem, gdy chwytamy siê
kamienia w trakcie trudnej wêdrówki czy te¿ wspinaczki.
W³oski malarz i teoretyk malarstwa Cennino Cennini w traktacie Il libro dell’arte radzi³ malarzom, którzy chcieli malowaæ góry, by ustawili w pracowni kilka
kamieni. Ja w poszukiwaniu ró¿nych faktur uda³am siê
do Doliny Bregaglia, po³o¿onej w kantonie Gryzonia w
Szwajcarii […]. Chcia³am te¿ sprawdziæ, jak bêdzie
wygl¹daæ faktura ska³, jeœli pozbawimy j¹ trójwymiarowoœci, sprowadzimy j¹ do samego znaku graficznego. Efektem moich prób jest cykl grafik wykonanych w
technice akwatinty.
Julia £ukasiak
Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie
al. Na Skarpie 27
www.mz.pan.pl; facebook.com/muzeum.ziemi.pan
Wystawa czynna 16 listopada – 30 grudnia 2018 r.
od poniedzia³ku do pi¹tku – 9.00–16.00
w niedziele – 10.00–16.00 (wstêp wolny)
Ceny biletów: normalny – 8 z³, ulgowy – 4 z³
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