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Stulecie uniwersyteckiej geologii w Poznaniu
Janusz Skoczylas1
Centenary of university geology in Poznañ. Prz. Geol., 67: 449–453.
A b s t r a c t.The article reminds of two important anniversaries related to May 7, 1919. On this day, the Polish Geological Institute in Warsaw and the University of the Piasts (later known as the University of Poznañ and presently Adam
Mickiewicz University in Poznañ) were founded. The history of the development of geological sciences in Poznañ was
also presented. It is worth emphasizing that initially three institutes in this field were established: Paleontological, Geological and Mineralogical Institute. In the one hundred-year history of geological sciences at the University of Poznañ,
five periods of geological research have been distinguished: 1) before World War II, 2) during the war, 3) in the years
1945–1952, 4) during 1953–1988 and 5) 1989 until the present day. The greatest successes were achieved by Poznañ
geologists at the end of the 1930s and after 1988, when the geological studies were reactivated as a master’s course.
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Kontynuacj¹ obchodów 100-lecia odrodzenia pañstwa
polskiego bywaj¹ rocznicowe uroczystoœci upamiêtniaj¹ce
utworzenie i 100-letni¹ dzia³alnoœæ pierwszych instytucji
pañstwowych. W naukach geologicznych takim wa¿nym
wydarzeniem by³o m.in. powo³anie Pañstwowego Instytutu
Geologicznego, a tak¿e katedr (instytutów) geologicznych
w nowopowsta³ych placówkach naukowo-dydaktycznych
w Poznaniu, w Krakowie oraz na reaktywowanym Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.
Wprawdzie we wspó³czesnych uwarunkowaniach pêd
¿ycia, rozmaitoœæ i doraŸnoœæ, a tak¿e troska o indywidualny sukces, odsuwaj¹ na dalszy plan próby upamiêtnienia
tych epokowych wydarzeñ, tak w znaczeniu ogólnym, jak
i lokalnym czy œrodowiskowym, to jednak warto przypomnieæ, ¿e dla geologów tak¹ wyj¹tkow¹ dat¹ powinien byæ
dzieñ 7.05.1919 r. W tym dniu nast¹pi³o uroczyste otwarcie
dzia³alnoœci Pañstwowego Instytutu Geologicznego w
Warszawie, a tak¿e inauguracja pierwszego roku akademickiego we Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu. Po up³ywie
roku, 24.06.1920 r. Wszechnica Piastowska zosta³a przemianowana na Uniwersytet Poznañski (UP). Natomiast od
24.12.1955 r. Uniwersytet w Poznaniu nosi imiê Adama
Mickiewicza.
Wœród geologów dzieñ 7 maja powinien mieæ szczególny wymiar zawodowy, naukowy, spo³eczny, ekonomiczny, historyczny i sentymentalny. Niewielu natomiast
geologów wie o dacie utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu oraz powo³ania trzech jego instytutów: Paleontologicznego, Geologicznego oraz Mineralogicznego. Dodaæ jeszcze
wypada, ¿e od pocz¹tku dzia³alnoœci Wszechnicy Piastowskiej istnia³ Instytut Geografii.
W Poznaniu uroczystoœci zwi¹zane ze 100-leciem
dzia³alnoœci uniwersytetu by³y zaplanowane z wielkim
rozmachem. Towarzyszy³ im podnios³y i wyj¹tkowy
nastrój. Dla geologów w Poznaniu i Wielkopolsce jest to
równie¿ powód do œwiêtowania, tym bardziej, je¿eli uœwiadomimy sobie, ¿e w latach 1990–1996 rektorem uniwersytetu by³ geolog prof. dr hab. Jerzy Fedorowski, a w latach
2002–2008 prof. dr hab. Stanis³aw Lorenc.

Wœród 5-tysiêcznej grupy pracowników uniwersytetu
ponad 60 osób – pracowników naukowo-dydaktycznych
i emerytów – jest czynnie zwi¹zanych z Instytutem Geologii UAM, w tym 7 profesorów tytularnych i 14 doktorów
habilitowanych (spoœród których 12 pracuje na etatach profesorów UAM). W ci¹gu 100 lat dzia³alnoœci uniwersyteckiej geologii w Poznaniu, do 28.02.2019 r. wypromowano
70 doktorów i przeprowadzono z sukcesem 20 przewodów
habilitacyjnych. Ponadto wypromowano 997 magistrów
i 26 in¿ynierów, a tak¿e nadano 378 licencjatów.
TRADYCJE BADAÑ GEOLOGICZNYCH
Badania geologiczne na ziemiach by³ego zaboru pruskiego by³y zdominowane przez prusk¹ s³u¿bê geologiczn¹.
Zaborcy ci najwiêksze sukcesy odnosili na polu kartografii
geologicznej, a tak¿e w poszukiwaniu z³ó¿ wêgla brunatnego, soli kamiennej i gipsu, darniowych rud ¿elaza oraz
wêglowodorów. Prace geologiczne na ziemiach Wielkopolski prowadzili tak znani geolodzy, jak np. P. Assmann,
O. Barsch, G. Berendt, G. Berg, F. Beyschlag, E. Galinek,
R. Hasemann, A. Jentzsch, K. Keilhack, N. Korn, W. Maas,
F. Roemer i E. Zimmermann. Na tle tych pruskich badañ
geologicznych, systematycznie wykonywanych przez profesjonalnie wykszta³conych geologów, dzia³ania Polaków,
raczej mi³oœników nauk o Ziemi, ziemian, prawdziwych
patriotów wielkopolskich, ogranicza³y siê do przyswajania
osi¹gniêæ rezultatów badañ geologicznych, t³umaczenia
skomplikowanej terminologii, a tak¿e do popularyzowania
tej wiedzy na ró¿nym poziomie wtajemniczenia. Dzia³ania
te odbywa³y siê przede wszystkim w ramach Poznañskiego
Towarzystwa Przyjació³ Nauk, zawi¹zanego w 1857 r. Nieliczni polscy geolodzy i mineralodzy, wykszta³ceni we
Wroc³awiu lub Berlinie, wyje¿d¿ali na inne kontynenty
(np. J. Zwierzycki) albo rezygnowali z nauki i zajmowali
siê przemys³em (np. R. May) lub te¿ tracili zainteresowanie ziemi¹ ojczyst¹ (np. J. Wysogórski).
Nawi¹zuj¹c jednak do bardziej odleg³ej przesz³oœci
warto podkreœliæ, ¿e z Wielkopolsk¹ i Poznaniem byli
zwi¹zani uczeni, których dorobek w znacznym stopniu
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mia³ znaczenie badañ geologicznych, nawet wtedy, gdy
geologia nie wyodrêbni³a siê jako osobna dyscyplina nauki
(Czekalska, 1973; Ró¿kowska, 1973; Wójcik, 1995; Skoczylas, 1985, 2011a, b, 2018), byli to m.in.: Jan Jonston
(1603–1675), Józef Rogaliñski (1728–1802), Jan Œniadecki
(1756–1826), Józef Wybicki (1747–1822), Stanis³aw Staszic (1755–1826), Roman May (1846–1887), Brunon, Józef
Szafarkiewicz (1821–1892) i Franciszek Ch³apowski
(1846–1923; ryc. 1). Tak¿e wielu geologów, górników i podró¿ników pochodzi³o z Wielkopolski. Byli to m.in. (Skoczylas, 1991): Pawe³ Edmund Strzelecki (1797–1873),
Leonard Jaczewski (1858–1916), Józef Kolski (1886–1919),
Stefan Szolc Rogoziñski (1861–1896), Klemens Tomczek
(1860–1884), Modest Maryañski (1854–1916) oraz Józef
Zwierzycki (1889–1961).
Ryc. 2. Wilhelm Friedberg

Ryc. 1. Franciszek Ch³apowski.
Wszystkie fot. Arch. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Do 1918 r. polscy autorzy napisali 43 prace poœwiêcone
utworom starszym od czwartorzêdowych na 184 wydane
w Prusach. Natomiast wœród 689 publikacji z zakresu
nauk o Ziemi, a obejmuj¹cych obszar Wielkopolski, 97
pozycji, czyli oko³o 14%, stanowi³y prace autorów polskiego pochodzenia (Skoczylas, 1991, 2011a). Jedynym podsumowaniem dotycz¹cym budowy geologicznej Wielkopolski
przed 1918 r. by³a broszura J. Zwierzyckiego pt. O znaczeniu i widokach górnictwa w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim
(Zwierzycki, 1914, Skoczylas, 2011b). Inni badacze zajmowali siê przede wszystkim popularyzacj¹ nauk o Ziemi,
tak w postaci publikacji, jak i kolekcji minera³ów i ska³
(Skoczylas, 2009).
TRUDNE POCZ¥TKI
Wobec braku miejscowej kadry geologicznej w dniu
30.05.1919 r. wyk³ady z geologii powierzono... lekarzowi,
dr. F. Ch³apowskiemu (ryc. 1) – od 4.10.1921 r. honorowemu profesorowi UP, który by³ pasjonatem geologii. Po³o¿y³
on ogromne zas³ugi w opiniowaniu i wysuwaniu kandydatów do objêcia placówek nauk geologicznych na uniwersytecie. Po licznych perturbacjach i zmianach mo¿na przyj¹æ,
¿e 1.10.1922 r. nast¹pi³a pierwsza organizacyjna stabilizacja nauk geologicznych. Funkcjonowa³y trzy instytuty.
Instytutem Paleontologicznym kierowa³ od 1.10.1919 r.
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Ryc. 3. Kazimierz Wójcik

prof. W. Friedberg. Od 1.10.1922 r. Instytutem Geologicznym zawiadywa³ prof. K. Wójcik, natomiast Instytutem
Mineralogicznym pocz¹tkowo, do 31.12.1921 r., opiekowa³ siê prof. W. Friedberg (ryc. 2), a póŸniej prof. K. Wójcik (ryc. 3).
W roku akademickim 1929/1930 W. Friedberg opuœci³
Poznañ, przenosz¹c siê na Uniwersytet Jagielloñski. Z kolei
w roku akademickim 1930/1931 Zak³ad Mineralogii powierzono uczniowi Juliana Tokarskiego – K. Smulikowskiemu (1900–1987) ze Lwowa, w randze zastêpcy
profesora, a Zak³ad Paleontologiczny – E. Passendorferowi (1894–1984), równie¿ jako zastêpcy profesora.
Z koñcem roku akademickiego 1931/1932 E. Passendorfer opuœci³ Poznañ. Natomiast w wyniku reformy ministra wyznañ religijnych i oœwiecenia publicznego J. Jêdrzejewicza, wprowadzonej ustaw¹ z 1.09.1933 r., zlikwidowano w Polsce 52 katedry, w tym równie¿ Zak³ad (Instytut) Paleontologii, przy³¹czaj¹c go do Zak³adu Geologii.
W dniu 3.04.1937 r. zmar³ prof. K. Wójcik. W roku akademickim 1938/1939 kierownictwo nad tym zak³adem przej¹³
prof. B. Œwiderski (1892–1943).
D³ugoletnim pracownikiem Instytutu Geologii by³ Józef
Go³¹b (w latach 1923–1937). Z kolei uczennica W. Friedberga – Maria Dembiñska-Ró¿kowska – pracowa³a w latach
1921–1932 w Instytucie Paleontologicznym. Natomiast od
1930 r. w Instytucie Geologii by³a zatrudniona A. Czekalska. Prof. K. Smulikowski zatrudni³ S. Zieleniewskiego
(lata pracy 1931–1937), M. Tomkiewicza (1937–1939)
i A. Polañskiego (od 1937 r.).
BADANIA GEOLOGICZNE W LATACH 1919–1939
Wilhelm Friedberg (ryc. 2) jako jeden z pierwszych
rozpocz¹³ pracê w Poznaniu i zabra³ g³os w sprawie zasobów
oraz perspektyw kopalni soli w Wapnie (Friedberg, 1921).
Natomiast w 1923 r. opublikowa³ podrêcznik pt. Zasady
geologii. We wrzeœniu 1923 r. W. Friedberg i K. Wójcik
zorganizowali III Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Program zjazdu obejmowa³ m.in.:
 wyk³ad prof. W. Friedberga i wycieczkê do Ludwikowa;
 zwiedzanie kopalni soli i gipsu w miejscowoœci
Wapno;
 zwiedzanie ³omów wapienia jurajskiego w Wapiennie i Piechcinie;
 zwiedzanie kopalni soli w Inowroc³awiu oraz fabryk
w M¹twach i Kruszwicy.
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W latach 1919–1929 W. Friedberg prowadzi³ o¿ywion¹
dzia³alnoœæ naukow¹ w zakresie systematyki miêczaków
mioceñskich oraz zagadnieñ ich filogenezy, a tak¿e paleogeografii i ekologii. Wykszta³ci³ kilku specjalistów z zakresu
paleontologii, m.in. M. Ró¿kowsk¹ i W. Kracha.
K. Wójcik, ze wzglêdu na rozwijaj¹c¹ siê chorobê, nie
prowadzi³ badañ na szersz¹ skalê. Jedynie J. Go³¹b realizowa³ badania geologiczne na Polesiu, jako cz³onek grupy
badawczej S. Paw³owskiego w ramach Biura Projektu
Melioracji Polesia. Geolog ten wspó³pracowa³ tak¿e z
w³aœcicielami firm wiertniczych. Szczególnie owocna by³a
jego wspó³praca z P. Kopczyñskim, którego firma na polecenie magistratu miasta Poznania wykona³a wiercenie do
g³êbokoœci 254 m. Celem tego wiercenia by³o osi¹gniêcie
wydajnych poziomów wodonoœnych na potrzeby miejscowej spalarni.
Od 1930 r. mineralogiczne i petrograficzne badania
K. Smulikowskiego obejmowa³y ska³y dostarczone z Andów, Boliwii i Wysp Kanaryjskich, a przede wszystkim
z krystaliniku Wo³ynia. K. Smulikowski prowadzi³ ponadto
badania petrograficzne na obszarze Œl¹ska Cieszyñskiego
– w kamienio³omach Zwi¹zku Celowego Powiatów Œl¹skich
(Smulikowski, 1994). Z kolei do zagadnieñ poszukiwañ
z³ó¿ i eksploatacji ropy naftowej nawi¹zywa³ w swoich
badaniach B. Œwiderski (1939).
Pracownicy Uniwersytetu Poznañskiego dostarczyli w
okresie miêdzywojennym oko³o 7,8 % wszystkich publikacji krajowych. Z tego ok. 51% dotyczy³o Wielkopolski.
(Skoczylas, 1985). W okresie tym na Uniwersytecie Poznañskim odby³y siê obrony 4 prac doktorskich – M. Ró¿kowskiej (1926), W. Rakowskiego (1928), J. Go³¹ba
(1929) i S. Zieleniewskiego (1938).
POZNAÑSKA GEOLOGIA
W LATACH II WOJNY ŒWIATOWEJ
W czasie okupacji pracownicy placówek geologicznych
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza przebywali poza Poznaniem – K. Smulikowski we Lwowie; B. Œwiderski, po pobycie w Auschwitz, w Warszawie, gdzie zmar³ w lutym 1943 r.
(Smulikowski, 1994; Miecznik, 2017); M. Ró¿kowsk¹
wysiedlono na Lubelszczyznê, do maj¹tku Moniaki w powiecie kraœnickim; natomiast A. Czekalska wraz z mê¿em
i dzieæmi lata okupacji spêdzi³a w Warszawie, prowadz¹c
czêœæ wyk³adów Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich.
W rocznicê urodzin Hitlera, 20 kwietnia 1941 r. w miejsce Uniwersytetu Poznañskiego powsta³ Reichsuniversitat
Posen, w którym funkcjonowa³y 3 instytuty: Instytut Geologii i Paleontologii pod kierunkiem P. Thomsona, Instytut
Mineralogii i Petrografii pod kierunkiem A. Mohlera oraz
Instytut Geochemii pod kierunkiem. E. Kodesa. Wiosn¹
1944 r. bomba aliancka, która trafi³a w gmach Collegium
Chemicum, zniszczy³a m.in. salê muzealn¹ i salê wyk³adow¹ Zak³adu Geologii i Paleontologii, pozostawiaj¹c
jedynie gruzowisko. Reichsuniversitat Posen zakoñczy³
swoj¹ dzia³alnoœæ w styczniu 1945 r., kiedy ewakuowano
ca³y personel naukowy (Rum, 1971; Kunkel, 1992).
OKRES POWOJENNY W LATACH 1945–1952
Jesieni¹ 1945 r. kierownictwo Zak³adu Geologii i Paleontologii obj¹³ doc. Henryk Teisseyre (1903–1975),
który jednak pod koniec roku akademickiego, wspólnie
z ówczesnym asystentem mgr. J. Obercem (1918–2008),
przeniós³ siê na Dolny Œl¹sk, na Uniwersytet Wroc³awski.

J. Oberc pierwsz¹ swoj¹ publikacjê umieœci³ w sprawozdaniach PTPN. Po przeniesieniu siê H. Teisseyre’a na Dolny
Œl¹sk od 1.01.1953 r. kuratorem Zak³adu Geologii i Paleontologii zosta³ K. Smulikowski, a g³ównymi pracownicami by³y dr A. Czekalska (od 18.04.1945 r.) i dr M. Ró¿kowska (od 1.09.1945 r.).
Lata powojenne cechowa³y siê niebywa³ym entuzjazmem i wol¹ odrobienia straconego czasu. K. Smulikowski, A. Czekalska, M. Ró¿kowska, A. Polañski i U. Piliñska
rzucili siê w wir prac organizacyjnych, pedagogicznych
i naukowych (Smulikowski, 1994). Drukiem wydano wiele publikacji. Jednak najwiêkszym osi¹gniêciem by³o opublikowanie pierwszego podrêcznika z zakresu geochemii
(Smulikowski, 1951). W 1951 r. K. Smulikowski czynnie
uczestniczy³ w I Kongresie Nauki Polskiej. Na rok akademicki 1951/1952 zosta³ nominowany na dziekana Wydzia³u
Matematyczno-Przyrodniczego UP. Prace A. Czekalskiej
dotyczy³y przede wszystkim przygotowania przewodników geologicznych na zjazd geograficzny oraz nakreœlenia
budowy geologicznej wysadu solnego w Wapnie. Z kolei
badania geologiczne M. Ró¿kowskiej i A. Stasiñskiej dotyczy³y koralowców z paleozoiku Podola i Gór. Œwiêtokrzyskich.
W wyniku ustaleñ centralnych w³adz politycznych w
1952 r. na Uniwersytecie Warszawskim otwarto Wydzia³
Geologii i tylko tam mia³o siê odbywaæ kszta³cenie geologów. Uniwersytet Jagielloñski utraci³ swoje uprawnienia w
tym zakresie, a jego kadry zosta³y w³¹czone do Akademii
Górniczo-Hutniczej. Natomiast uniwersytety poznañski,
³ódzki i toruñski utraci³y prawo kszta³cenia geologów.
Jedynie na Uniwersytecie Wroc³awskim zezwolono na
kszta³cenie geologów w zakresie geologii podstawowej.
W latach 1945–1953 Katedra Mineralogii i Petrografii
oraz Katedra Geologii i Paleontologii mia³y prawo do
nadawania tytu³u magistra. Do koñca roku akademickiego
1952/1953 Uniwersytet Poznañski ukoñczy³o z tytu³em
magistra 6 geologów i 6 petrografów. Ponadto 6 chemików,
po dope³nieniu studiów w zakresie geologii, uzyska³o tytu³
magistra lub doktora na podstawie prac z geochemii.
Z dniem 1.10.1952 r. Zak³ad Mineralogii i Petrografii
UP, wraz z kierownikiem i ca³ym personelem oraz ca³ym
wyposa¿eniem, rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w ramach Uniwersytetu Warszawskiego.
GEOLOGIA W LATACH 1953–1988
W dniu 1.09.1953 r. Katedra Geologii i Paleontologii
zosta³a przemianowana na Katedrê Geologii UP. Zmieni³o
siê tak¿e jej znaczenie – z katedry prowadz¹cej studia
magisterskie w zakresie swojej specjalnoœci przekszta³ci³a
siê w katedrê pomocnicz¹ na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. W lutym 1955 r. A. Czekalsk¹ powo³ano na stanowisko
docenta i kierownika Katedry Geologii. Funkcjê tê sprawowa³a do 31.05.1969 r. W latach 1955–1969 A. Czekalska
radykalnie zmieni³a profil zainteresowañ badawczych,
skupiaj¹c siê na zagadnieniach z zakresu geologii dynamicznej, a przede wszystkim geologii stosowanej.
Od 1.06.1969 r. kierownikiem Katedry Geologii zosta³
doc. W. Grocholski. W tym okresie tematy badawcze,
dotychczas dotycz¹ce zagadnieñ sedymentacji i stratygrafii
neogenu, zosta³y uzupe³nione o badania struktur wg³êbnych
Wielkopolski i ca³ej Polski zachodniej. Ponadto intensywnie rozpoczêto badania z zakresu petroarcheologii, któr¹
obecnie czêœciej okreœla siê jako archeometria.
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W paŸdzierniku 1972 r. W. Grocholski za³o¿y³ Ko³o
Polskiego Towarzystwa Geologicznego, po roku przekszta³cone w Poznañski Oddzia³ PTG. Do chwili obecnej
wyg³oszono ju¿ ponad 500 odczytów. W dniu 1.09.1976 r.
w sk³ad Katedry Geologii UAM wesz³a Pracownia Paleozoologii Bezkrêgowców Zak³adu Paleozoologii PAN.
Zakres prac badawczych pracowników katedry powiêkszy³
siê o zagadnienia zwi¹zane z paleozoologicznymi koralowcami Rugosa, a szczególnie z niektórymi aspektami
ich kolonialnoœci (J. Fedorowski), a tak¿e o zagadnienia
fauny plejstoceñskiej, g³ównie otwornic (E. Brodniewicz). W 1978 r. w Katedrze Geologii UAM pracowa³o 2
docentów i 3 adiunktów. W 1979 r. tytu³ profesora otrzyma³
W. Grocholski, a w 1981 r. J. Fedorowski.
Prof. W. Grocholski by³ m.in. wspó³organizatorem sekcji tektonicznej w Komitecie Nauk Geologicznych PAN.
W 1983 r. zorganizowa³ 55. Zjazd PTG w Szczecinie, a w
1984 r. konferencjê nt. Perspektywy surowcowe wielkopolskiej czêœci basenu œrodkowoeuropejskiego.
Prace prof. J. Fedorowskiego, dotycz¹ce koralowców,
spotyka³y siê z uznaniem w kraju i za granic¹. Do Poznania
przysy³ano do oznaczenia kolekcje paleozoicznych koralowców pochodz¹ce z muzeów z ca³ego œwiata. Wyrazem
docenienia roli i znaczenia tych prac by³ wybór J. Fedorowskiego na prezydenta International Association for the
Study of Fossil Cnidaria and Porifera oraz dwukrotnie na
wiceprezydenta. Z kolei w Miêdzynarodowej Unii Nauk
Geologicznych od 1984 r. jest cz³onkiem dwu podkomisji.
Ponadto od 1975 r. jest cz³onkiem American Paleontological Society, a od 1982 r. British Paleontological Association. W okresie przemian ustrojowych J. Fedorowski
intensywnie anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹ i polityczn¹. W latach 1982–1985 by³ cz³onkiem Rady G³ównej
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. W dniu 16.04.1984 r. zosta³
wybrany na rektora UAM. Niestety, wybór ten spotka³ siê ze
sprzeciwem ówczesnego ministra nauki, szkolnictwa wy¿szego i techniki.
UNIWERSYTECKA GEOLOGIA W POZNANIU
NA PRZE£OMIE TYSI¥CLECI
Dziêki usilnym, a przede wszystkim skutecznym, staraniom prof. J. Fedorowskiego 1.10.1988 r. nast¹pi³o reaktywowanie w Poznaniu, po 36 latach przerwy, studiów
z zakresu nauk geologicznych. Ten nowy, wyj¹tkowy
impuls organizacyjno-dydaktyczno-zawodowo-naukowy spowodowa³ nap³yw do Poznania wielu m³odych,
zdolnych i dobrze zapowiadaj¹cych siê geologów na ró¿nym etapie formalnego wtajemniczenia. Najwiêcej osób
przyby³o z Wroc³awia, Sosnowca, Warszawy i Krakowa.
Mieszanka m³odoœci i doœwiadczenia z ró¿nych oœrodków
geologicznych kraju by³a przyczyn¹ wielkiego zaanga¿owania, wrêcz entuzjazmu w pocz¹tkach dzia³alnoœci
dydaktycznej i naukowej w Poznaniu. Ten ferment intelektualny wœród geologów poznañskich, miejscowych i pozyskanych, pozytywnie wp³ywa³ równie¿ na innych
przedstawicieli nauk o Ziemi oraz pozosta³ych nauk przyrodniczych.
W dniu 1.01.1991 r. powsta³ Instytut Geologii z 4
zak³adami:
 Geologii Dynamicznej i Regionalnej (kier. J. G³azek
– od. 1.09.1991 r.).
 Paleontologii i Stratygrafii (kier. J. Fedorowski).
 Mineralogii i Petrologii (kier. S. Lorenc).
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 Hydrogeologii (do 31.08.1993 r. kier. S. B³aszyk,

a od 1.09.1993 r. J. Górski).
Niespe³na dwa miesi¹ce póŸniej (25.10.1991 r.) utworzono Zak³ad Geologii Kenozoiku (kier. W. Stankowski).
O skali wzrostu liczby geologów zatrudnionych w
Poznaniu mo¿e œwiadczyæ m.in. fakt, ¿e w 1987 r. by³y
zatrudnione 4 osoby na etatach naukowo-dydaktycznych i 8
na technicznych. Natomiast 1.12.1990 r. zatrudnionych ju¿
by³o 30 osób, 1.09.1994 r. pracowa³o 50 osób, a 1.09.1998 r.
– 59 osób, w tym 43 pracowników naukowo-dydaktycznych i 15 technicznych. Ta tendencja utrzymuje siê przez
ca³y czas, z wyj¹tkiem ograniczenia liczby zatrudnianych
pracowników technicznych.
Osi¹gniêcia pracowników poszczególnych zak³adów
zosta³y przedstawione przez ich kierowników w zbiorowym dziele pt. Dzieje nauk geograficznych i geologicznych
na Uniwersytecie w Poznaniu (Marciniak, 2012).
Autor stoi na stanowisku, ¿e pewn¹ niezrêcznoœci¹ jest
opisywanie bie¿¹cej dzia³alnoœci naukowej, dydaktycznej
i organizacyjnej w postaci artyku³u lub innej publikacji.
Niezbyt liczne œrodowisko geologów w kraju i zagranic¹
ma swoje doœwiadczenia, pogl¹dy i zdanie na temat funkcjonowania geologii uniwersyteckiej w Poznaniu. Ujmuj¹c
problem w telegraficznym skrócie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
problematyka badawcza pracowników ka¿dego zak³adu
nawi¹zywa³a do profilu zainteresowañ kierownika. W Zak³adzie Geologii Dynamicznej i Regionalnej pocz¹tkowo
dotyczy³a poznania budowy geologicznej Sudetów, g³ównie
Gór Kaczawskich (Z. Baranowski), póŸniej procesów krasu, zagadnieñ halokinezy i halokinetyki oraz kartografii
geologicznej (J. G³azek), petroarcheologii (J. Skoczylas,
J. Michniewicz), historii nauki (J. Skoczylas) i wielu innych
(Skoczylas, 2012). Podobnie ewoluowa³a problematyka
badawcza w Zak³adzie Mineralogii i Petrologii – od Sudetów po badania sedymentologiczne i mineralogiczne osadów facji l¹dowych, przybrze¿nych i g³êbokomorskich
oraz procesy ich diagenezy. Wyj¹tkowe znaczenie maj¹
równie¿ badania meteorytów ¿elaznych rezerwatu Morasko. Przeprowadzono tak¿e istotne badania dotycz¹ce tsunami i towarzysz¹cych im zagro¿eñ (Lorenc, Muszyñski, 2012).
Znane i doceniane rezultaty badañ S. Lorenca, A. Muszyñskiego, W. Szczuciñskiego, A. Duczmal-Czernikiewicz,
J. Rotnickiej, K. Skolasiñskiej i wielu innych nawi¹zuj¹ do
wspania³ych tradycji badañ mineralogicznych, petrograficznych i geochemicznych geologów okresu miêdzywojennego.
Wa¿niejsze badania pracowników Zak³adu Geologii
Kenozoiku, od 2006 r. nosz¹cego nazwê Zak³ad Geologii
Œrodowiskowej, dotycz¹ stratygrafii, paleogeografii i sedymentologii osadów paleogenu i neogenu Wielkopolski
i ca³ej Polski pó³nocnej, a tak¿e procesów halokinezy i halotektoniki w rejonie wysadów solnych (W. Stankowski, T. Zieliñski). Unikalne s¹ równie¿ badania W. Stankowskiego nad
morfogenez¹ impaktów na terenie Wielkopolski i Estonii.
Aktualnie problematyka badawcza koncentruje siê na osadach kenozoiku w rejonie eksploatacji wêgla brunatnego
(M. Widera) oraz na deformacjach o charakterze glacitektonicznym i synsedymentacyjnym ska³ nieskonsolidowanych – M. Pisarska-Jamro¿y, T. Zieliñski, A.J. van Loon
(Stankowski, 2012). W zakresie badañ utylitarnych wa¿ne
s¹ prace kartograficzne prowadzone w ramach realizacji
szczegó³owej mapy geologicznej kraju (J. Liszkowski),
a tak¿e badania geologiczno-in¿ynierskie prowadzone pocz¹tkowo przez J. Liszkowskiego, a obecnie J. Wierzbickiego.
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W Zak³adzie Hydrogeologii, a od 2002 r. w Zak³adzie
Hydrogeologii i Ochrony Wód problematyka badawcza
dotyczy m.in. stworzenia metodycznych podstaw do okreœlenia zaopatrzenia w wodê i gospodarowania zasobami
wód podziemnych, w ujêciu regionalnym. Ponadto hydrogeolodzy pracuj¹ nad sposobami ochrony wód podziemnych w Wielkopolsce, a tak¿e np. w Egipcie i Algierii.
Wa¿ne s¹ równie¿ prace nad migracjami mikrozanieczyszczeñ w wodach infiltracyjnych, a tak¿e prognozowanie
migracji zanieczyszczeñ w wodach podziemnych. Ostatnio
wa¿nym zagadnieniem by³o okreœlenie wp³ywu autostrady
A2 na infiltracyjne ujêcie wody Dêbina w Poznaniu. Nieustannie trwaj¹ te¿ prace nad rozpoznaniem warunków
hydrogeologicznych w rejonie wysadów solnych Kujaw
(Górski, Przyby³ek, 2012). Wysok¹ pozycjê w badaniach
utylitarnych uniwersytecka hydrogeologia zawdziêcza
m.in. profesorom T. B³aszykowi, J. Górskiemu, J. Przyby³kowi i K. Dragonowi.
Spore sukcesy na arenie miêdzynarodowej osi¹gaj¹
pracownicy Zak³adu Paleontologii i Stratygrafii. Najd³u¿sz¹ tradycjê maj¹ badania nad paleozoicznymi koralowcami, realizowane g³ównie przez J. Fedorowskiego i jego
uczniów – B. Berkowskiego i E. Chwieduka. Badania te s¹
prowadzone we wspó³pracy z naukowcami z Belgii, Francji, Hiszpanii, Ukrainy, Rosji, Kanady, Maroka i USA
(Fedorowski, 2012). Jednak w ostatnim 20-leciu tematyka
badañ uleg³a znacznemu rozszerzeniu, m.in. o badania
archeozoologiczne (K. Paw³owska), a tak¿e o badania nad
subfosylnymi szcz¹tkami zwierz¹t z czwartorzêdu (K. Apolinarska i D. Paw³owski).
ZAKOÑCZENIE
Wiele badañ realizowanych przez ponad 50-osobowy
zespó³ geologów Instytutu Geologii UAM zapowiada siê
niezwykle interesuj¹co, tak w wymiarze œwiatowym,
lokalnym, jak i aplikacyjnym. Tak jak trudno jest przewidzieæ rangê i znaczenie skutków prac prowadzonych obecnie i w przysz³oœci, tak trudno jest wywa¿yæ i doceniæ
pracê, jak¹ wykonywali nasi poprzednicy w pocz¹tkach
dzia³alnoœci dydaktyki i nauki na uniwersytecie w Poznaniu. Znane i doceniane s¹ rezultaty prac geologicznych
F. Ch³apowskiego, W. Friedberga, K. Wójcika, K. Smulikowskiego, E. Passendorfera, B. Œwiderskiego, J. Go³¹ba,
M. Ró¿kowskiej, A. Czekalskiej, W. Grocholskiego, J. G³azka
i J. Liszkowskiego. W sposób trwa³y zapisa³y siê w dziejach polskiej geologii.
Nieprzemijaj¹cy wymiar w literaturze krajowej i œwiatowej maj¹ osi¹gniêcia wspó³czesnych badaczy, w tym 7
profesorów tytularnych i 14 doktorów habilitowanych. Ich
motywacja, zaanga¿owanie oraz rozmach we wprowadzaniu nauk geologicznych na wy¿szy poziom wtajemniczenia budz¹ uzasadnione nadzieje na lepsze poznanie
budowy geologicznej naszego globu i racjonalniejsze
wykorzystanie jego bogactw mineralnych i skalnych.
Obecna pozycja naukowa uniwersyteckiego oœrodka
geologicznego w Poznaniu nawi¹zuje do roku 1988, kiedy
to reaktywowano studia geologiczne w Poznaniu. Du¿e
zaanga¿owanie merytoryczne i organizacyjne prof. J. Fedorowskiego spowodowa³o najpierw iloœciowy, a potem
i jakoœciowy skok w rozwoju nauk geologicznych w
Poznaniu. Nie by³oby to mo¿liwe bez wspó³pracy z geomorfologami i geografami fizycznymi, z którymi tworzymy od 1984 r. jeden Wydzia³ Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Bie¿¹ce propozycje zmian, preferowane przez ustawodawcê, stawiaj¹ przed szkolnictwem wy¿szym nowe
wyzwania, nowe obawy i nowe nadzieje. Trudno przewidzieæ, w jakim kierunku, wobec ogromu zmian organizacyjnych, rozwinie siê poznañska geologia, podobnie jak
trudno jest prognozowaæ przysz³oœæ ca³ej polskiej geologii.
Tym bardziej, ¿e geologia, jak niewiele innych dyscyplin
naukowych, ³¹czy w¹tek prac teoretycznych z aspektem
prac praktycznych i utylitarnych.
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