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Jerzy Liszkowski 1936–2005
Rankiem 14 lutego 2005 polska geologia, a szczególnie
geologia in¿ynierska i poznañski oœrodek kszta³cenia
geologów, ponios³y niepowetowan¹ stratê, kiedy niespodziewanie, po krótkiej, bardzo ciê¿kiej chorobie na raka,
zmar³ Profesor Jerzy Liszkowski. Nale¿a³ On do grona niewielu najwszechstronniejszych geologów ostatnich czasów.
Kompetentnie pisa³ i zabiera³ g³os na tematy tak odleg³e,
jak zêby ryb kopalnych, wê¿owid³a, neotektonika, procesy
krasowe, litologia i stratygrafia kenozoiku, geologia in¿ynierska i hydrogeologia.
Profesor Jerzy Liszkowski swoj¹ pozycjê naukow¹
osi¹gn¹³ po d³ugiej walce z przeciwnoœciami losu, jakie
Jego pokoleniu zgotowa³a II wojna œwiatowa, i w³asnymi
s³aboœciami. Jerzy Liszkowski urodzi³ siê w Berlinie 16 marca 1936. Po rozdzieleniu z matk¹ by³ wychowywany w
niemieckich domach dziecka. Po wojnie, odnaleziony przez
rodzinê za poœrednictwem PCK, przyjecha³ do Polski i
zamieszka³ z matk¹ i babci¹ w Gdyni i tam ukoñczy³
liceum ogólnokszta³c¹ce. Jednak z wychowawczyni¹ jednego z domów dziecka — Elizabeth Laffin — utrzymywa³
kontakty a¿ do Jej œmierci, traktuj¹c J¹ jak drug¹ matkê.
Okres pobytu w domach dziecka wywar³ silny wp³yw
na Jego wybory ¿yciowe. Nie mówi¹cy równie biegle po
polsku jak rówieœnicy, stroni³ od kolegów i do koñca ¿ycia
by³ „Kotem, co chodzi³ w³asnymi drogami”. Obserwuj¹c
podczas samotnych wêdrówek klify i pla¿e Ba³tyku zainteresowa³ siê wspó³czesnymi procesami geologicznymi,
bursztynem i skamienia³oœciami. Jesieni¹ roku 1955 rozpocz¹³ studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W listopadzie 1961uzyska³ stopieñ magistra
geologii in¿ynierskiej i hydrogeologii na podstawie pracy
Zdjêcie in¿yniersko-geologiczne okolic Ba³towa i Pêtkowic, wykonanej pod kierunkiem prof. W.C. Kowalskiego.
Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ 1 stycznia 1962 w Katedrze
Geologii In¿ynierskiej UW, gdzie do roku 1978 przeszed³
kolejne awanse od asystenta sta¿ysty do adiunkta.
Rozprawê doktorsk¹ In¿yniersko-geologiczna charakterystyka rozwoju krasu na tle litologii utworów górnojurajskich pó³nocno-wschodniego obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich, wykonan¹ pod kierunkiem prof. W.C. Kowalskiego, obroni³ w marcu 1967. W paŸdzierniku 1978 przeszed³ z Uniwersytetu Warszawskiego na Uniwersytet Œl¹ski,
gdzie obj¹³ stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk o Ziemi. W listopadzie 1982 habilitowa³ siê na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy
Geneza pola wspó³czesnych pionowych ruchów skorupy
ziemskiej na obszarze Polski. Po zatwierdzeniu stopnia
doktora habilitowanego, 1 lutego 1984 zosta³ powo³any na
stanowisko docenta w UŒ, które zajmowa³ do 14 lutego
1990, to jest do przeniesienia siê do Poznania, gdzie w
Instytucie Geologii UAM by³ pocz¹tkowo docentem, a od
1 lipca 1991 profesorem nadzwyczajnym UAM. Przez trzy
semestry, w latach 1991–1992, wyk³ada³ te¿ przedmioty

Ryc. 1. Profesor Jerzy Liszkowski siedzi na pniu eoceñskiej
sekwoi nad zrekultywowanym (zalanym) wyrobiskiem wêgla
brunatnego Störmthaler See — podczas konferencji GeoLeipzig
2004. Fot. M. Rasa³a

geologiczne na UMK w Toruniu, gdzie by³ dodatkowo
zatrudniony na pó³ etatu. W roku 2002 prezydent RP
nada³ J. Liszkowskiemu tytu³ profesora nauk o Ziemi.
Od roku 1962 J. Liszkowski prowadzi³ ró¿norodn¹ i
bogat¹ dzia³alnoœæ naukow¹, dydaktyczn¹ i praktyczn¹.
Opublikowa³ liczne prace w kraju i za granic¹, uczestniczy³
w wielu konferencjach naukowych, wykorzystuj¹c doskona³¹ znajomoœæ jêzyka niemieckiego oraz bieg³¹ angielskiego i rosyjskiego. By³ cz³onkiem licznych towarzystw
naukowych, grup i komisji roboczych, krajowych i miêdzynarodowych, np. Polskiej Grupy Narodowej Miêdzynarodowej Asocjacji Geologii In¿ynierskiej i Œrodowiska
(IAEGE), której przewodniczy³ w latach 1994–2000; grupy badawczej Geodetic Analysis of the Region of Central
Europe (CEI CERGOP SG8) oraz Miêdzynarodowej Asocjacji Geodynamiki Europejskiej Unii Geodezji i Geofizyki (IAG EUGG). Jednoczeœnie wykonywa³ liczne prace
aplikacyjne, opinie i ekspertyzy z dziedziny geologii in¿ynierskiej. Prowadzi³ ró¿norodne zajêcia dydaktyczne oraz
uczestniczy³ w opracowywaniu pomocy dydaktycznych
dla szkó³ œrednich (we wspó³pracy z CEZASem) i uczelni
wy¿szych.
Za swoje osi¹gniêcia by³ wielokrotnie nagradzany przez
rektorów uniwersytetów, w których pracowa³; 3-krotnie
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otrzyma³ Nagrodê Ministra NSzWiT (1967, 1975, 1984);
zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej i Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿ony
dla Rozwoju Województwa Katowickiego.
Jak wy¿ej wspomnieliœmy, dorobek naukowy Prof. J. Liszkowskiego jest bardzo bogaty i ró¿norodny, obejmuje ok.
150 publikacji. Wœród tych prac ponad 30 zosta³o opublikowanych w jêzykach obcych, g³ównie po angielsku, czêœæ
po niemiecku i jedna po rosyjsku. Charakterystyczne jest
to, ¿e prace obcojêzyczne og³asza³ Prof. J. Liszkowski
dopiero od roku 1970 i ¿e wœród nich s¹ prace opublikowane w czasopismach indeksowanych (Tectonophysics i Acta
Palaeontologica Polonica). Wœród prac obcojêzycznych
s¹ liczne referaty na miêdzynarodowych kongresach i konferencjach, co wydatnie przysporzy³o Mu miêdzynarodowego uznania. Prace J. Liszkowskiego by³y wielokrotnie
cytowane w Science Citation Index, a w bazie GEOREF
(Amerykañskiej S³u¿by Geologicznej, obejmuj¹cej oko³o
80–90% œwiatowej literatury) w roku 2001 by³o zarejestrowanych 58 pozycji Jego autorstwa, co da³o Mu drug¹ pozycjê wœród polskich geologów pracuj¹cych w kraju.
Osobnego odnotowania godne s¹ wielkie osi¹gniêcia
kartograficzne Profesora J. Liszkowskiego. Sporz¹dzi³ On
5 arkuszy Szczegó³owej mapy geologicznej Polski 1 : 50 000
(Ostrów Lubelski, ¯arki, Sieraków, Chojno i Wronki), z których 3 zosta³y opublikowane z objaœnieniami w latach
1979–2000, i by³ wspó³autorem arkusza Kluczbork (1986)
Mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 200 000. Stawia Go to w
rzêdzie najwydajniejszych geologów kartografów w Polsce.
Obok licznych publikacji w dorobku Prof. J. Liszkowskiego zwraca uwagê ponad 60 niepublikowanych opracowañ
geologiczno-in¿ynierskich.
Wspominaj¹c Prof. J. Liszkowskiego, przypominamy
najwa¿niejsze Jego prace z zakresu geologii podstawowej,
pozostawiaj¹c ocenie specjalistów prace in¿ynierskie i
paleontologiczne. W tej dziedzinie dominowa³y dwa nurty:
a) procesy krasowe i zbli¿one do nich („kras lessowy”,
„karst related phenomena”) wraz z ich geologiczno-in¿ynierskim i hydrogeologicznym znaczeniem praktycznym;
b) wspó³czesne ruchy tektoniczne (neotektonika).
Pierwszy z tych nurtów by³ rozwijany przez Profesora
od czasu pracy magisterskiej i stale uprawiany. Stosunkowo znaczny rozg³os zyska³y dwa metodyczne artyku³y
opublikowane po polsku w Przegl¹dzie Geologicznym w
roku 1966 (Metodyka regionalnych in¿yniersko-geologicznych badañ krasu i Podstawy klasyfikacji zjawisk i procesów krasowych dla potrzeb praktyki in¿yniersko-geologicznej i hydrogeologicznej). Chocia¿ ze wzglêdów jêzykowych ich oddzia³ywanie jest ograniczone, to jednak s¹
one cytowane w zagranicznych podrêcznikach i s³ownikach, np. Dubljanskij & Andrejczuk Termino³ogia speleo³ogii (Uralskoje Otd. AN SSSR, 1991). Podobnie praca
opublikowana po niemiecku w materia³ach 6. Miêdzynarodowego Kongresu Speleologicznego (1976) o niedocenianej roli „m³ota hydraulicznego” w rozwoju freatycznych
kana³ów krasowych zosta³a zacytowana w podrêczniku
A. Bögliego Karst Hydrology and physical speleology
(Springer, 1978 i 1980). Istotne s¹ prace o mechanizmie
zapadlisk krasowych, opublikowane po niemiecku (Hanower, 1973). Wa¿nymi pracami s¹ rozwa¿ania o tzw. krasie
lessowym, w których Prof. J. Liszkowski s³usznie dowodzi, ¿e nie s¹ to procesy krasowe, lecz filtracyjne deformacje gruntów spoistych, które w pewnych warunkach trac¹
spoistoœæ i ulegaj¹ deformacjom pod wp³ywem nas¹czenia
wod¹ i sufozji. Te procesy, choæ daj¹ formy podobne do
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krasowych, to maj¹ inn¹ genezê i wielkie znaczenie dla
geologii in¿ynierskiej. Wypada w tym miejscu podkreœliæ
pionierski opis Prawid³owoœci i odrêbnoœci hydrauliki krasowej (1977); w pracy tej Autor, po raz pierwszy w polskiej
literaturze, zastosowa³ terminy wody porowe, szczelinowe
i krasowe zamiast powszechnie u¿ywanego, ogólnego terminu wody szczelinowo-krasowe.
Jedn¹ z najwa¿niejszych domen badañ Prof. J. Liszkowskiego sta³y siê problemy wspó³czesnych (neotektonicznych) deformacji skorupy ziemskiej. Problematykê tê
rozwija³ od roku 1971, publikuj¹c wiele drobniejszych
opracowañ oraz dwie monografie po polsku i po angielsku:
wymienion¹ poprzednio rozprawê habilitacyjn¹ i napisan¹
we wspó³pracy z geodetami Geotectonics and Geodynamics of the Teisseyre-Tornquist Tectonic Zone (1998). Praca ta wnios³a istotne, nowe elementy do rozpoznawanej
wielkim, miêdzynarodowym programem strefy europejskiego szwu transkontynentalnego (TESZ), znanej jako strefa
Teisseyre’a-Tornquista. W tej dziedzinie konieczne jest
podkreœlenie idei Profesora o niezupe³nej odwracalnoœci
pionowych deformacji glacjoizostatycznych, gdy¿ podczas
tych deformacji nastêpuj¹ w osadach trwa³e odkszta³cenia.
W konsekwencji po ust¹pieniu l¹dolodów nie mo¿e byæ
powrotu do stanu sprzed zlodowacenia. Zwykle procesy te
by³y rozwa¿ane jako zupe³nie niezale¿ne, pierwsze jako
ca³kowicie odwracalne (regionalne), drugie jako nieodwracalne (lokalne), bez zwi¹zku z regionalnymi zmianami
pola grawitacyjnego.
Innym wa¿nym osi¹gniêciem Prof. J. Liszkowskiego
jest rozprawa Orogeniczno-descenzyjny model genetyczny
mioceñskich formacji salinarnych regionu karpackiego
wschodnich obszarów Centralnej Paratetydy (1989). Jest
to ciekawa koncepcja, wymagaj¹ca dalszych dociekañ.
Nadto trzeba wspomnieæ o pracach paleontologiczno-stratygraficznych i notatkach regionalnych, które, choæ mniej
liczne, to jednak w dorobku Prof. Liszkowskiego odgrywaj¹ powa¿n¹ rolê i wnios³y istotne dane do poznania geologii Polski. Nie sposób pomin¹æ Jego dorobku w zakresie
geologii neogenu i geomorfologii, szczególnie Wielkopolski, gdzie wykazywa³ wspó³zale¿noœci miêdzy zjawiskami
strukturalnymi i procesami glacjalnymi. Jego wielkie oczytanie w literaturze obcojêzycznej pozwala³o Mu na przenoszenie na grunt polski nowych idei, czym wyprzedza³ ich
póŸniejsz¹ powszechn¹ akceptacjê.
Prof. dr hab. J. Liszkowski ma ogromny dorobek
dydaktyczny. Podczas ponad 40-letniej pracy na 4 uniwersytetach prowadzi³ æwiczenia i wyk³ady z geologii in¿ynierskiej i kartowania geologicznego, seminaria z geologii
dynamicznej i regionalnej, wiele wyk³adów specjalizacyjnych i monograficznych, w tym wyk³ady dla specjalizacji
fizyka Ziemi na Wydziale Fizyki UAM, do których musia³
przygotowaæ odrêbne programy. Prowadzi³ te¿ ró¿ne zajêcia dla s³uchaczy studiów podyplomowych, przybli¿aj¹c
im nowe osi¹gniêcia w dziedzinie geologii in¿ynierskiej.
Podkreœliæ trzeba, ¿e J. Liszkowski jest autorem publikowanych pomocy dydaktycznych, wœród których wyró¿nia
siê wspó³autorstwo i wspó³redaktorstwo pierwszej w Polsce, a jednej z nielicznych ksi¹¿ek poœwiêconych szczelinowatoœci masywów skalnych (Liszkowski & Stochlak, 1977).
Jerzy Liszkowski wypromowa³ ok. 50 magistrów geologii, a tak¿e fizyki Ziemi i geografii oraz dwóch doktorów geologii, a nastêpne, powa¿nie zaawansowane rozprawy doktorskie bêd¹ finalizowane ju¿ pod kierunkiem innych
promotorów. Trzeba te¿ przypomnieæ, ¿e na UŒ sprawowa³
funkcjê prodziekana ds. studenckich (1984–1987), a na
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UAM do œmierci — funkcjê kierownika Zak³adu Geologii
In¿ynierskiej i Œrodowiskowej Kenozoiku. By³ te¿ redaktorem lub wspó³redaktorem kilku tomów materia³ów konferencyjnych.
Profesor cieszy³ siê opini¹ wybitnego specjalisty zarówno
w dziedzinie geologii in¿ynierskiej, jak i neotektoniki;
wyró¿nia³ siê nie tylko bardzo szerokim zakresem kompetencji, lecz tak¿e aktywnoœci¹ w ¿yciu naukowym, krajowym i miêdzynarodowym. Jeszcze w koñcu paŸdziernika
2004 r. uczestniczy³ w zjeŸdzie echinodermologów w Ingelfingen (por. Prz. Geol., vol. 53, nr 1, str. 13). Mimo sukcesów naukowych i dydaktycznych by³ przyjaznym i skromnym cz³owiekiem, do którego mo¿na by³o siê zwróciæ o
pomoc i radê. Nie by³ jednak pob³a¿liwy i gdy nie zgadza³
siê z czymœ, potrafi³ odwa¿nie przeciwstawiaæ siê zbio-

rowemu przyzwoleniu. Zawsze znajdowa³ czas dla wspó³pracowników i studentów, którzy chêtnie uczestniczyli w
prowadzonych przez Niego zajêciach, a wielu pragnê³o
pod Jego kierunkiem wykonywaæ pracê magistersk¹. Dlatego Jego œmieræ jest wielk¹ strat¹ zarówno dla nas, Jego
rówieœników, jak i dla m³odszych wspó³pracowników i
licznych studentów.
Wyrazem mi³oœci, przyjaŸni i szacunku, jakie sobie
zaskarbi³ Profesor Jerzy Liszkowski wœród bliskich, kolegów i studentów, by³ ¿egnaj¹cy Go t³um na Cmentarzu
Górczyñskim w Poznaniu, w którym obok rodziny, przybranej rodziny ze Schwedt (Niemcy), kolegów i uczniów z
Poznania obecne by³y liczne grupy kolegów z Warszawy i
Œl¹ska oraz geolodzy z ca³ej Polski od Lublina po Szczecin.
Jerzy G³azek & Wojciech Stankowski

D.B. BOTKIN & E.A. KELLER — Environmental
Sciences. Earth as a living Planet. John Willey & Sons
Inc., 2003, 668 str.
Wœród licznych podrêczników z zakresu nauk o œrodowisku
ksi¹¿ka ta (w³aœciwie ksiêga) ze wszech miar zas³uguje na prezentacjê Czytelnikowi. Przede wszystkim z tego powodu, ¿e w
jednym dziele zgromadzone zosta³y informacje dotycz¹ce bardzo
szerokiego spektrum nauk o œrodowisku. Z tego wzglêdu ksi¹¿ka
z trudem mieœci siê w ramach podrêcznika akademickiego do
okreœlonego przedmiotu. Raczej nale¿y j¹ traktowaæ jak obszerne
kompendium wiedzy poœwiêcone problemom ekologii, gospodarowania œrodowiskiem i przeciwdzia³ania nadmiernej antropopresji na œrodowisko.
Obaj autorzy s¹ profesorami Uniwersytetu Kalifornijskiego
w Santa Barbara. Daniel B. Botkin jest specjalist¹ w zakresie ekologii, ewolucji i biologii, a Edward A. Keller — geomorfologii,
geologii œrodowiskowej i geologii in¿ynierskiej. Ich doœwiadczenie i dorobek naukowy w dziedzinie ekologii, a zarazem bardzo
ró¿norodne zainteresowania badawcze, s¹ gwarantem wysokiego
poziomu merytorycznego ksi¹¿ki.
Ksi¹¿ka sk³ada siê ze wstêpu, 30 rozdzia³ów, aneksu zawieraj¹cego objaœnienie ró¿nego rodzaju jednostek fizycznych,
s³ownika, spisu literatury (oddzielnie dla ka¿dego rozdzia³u) i
indeksu.
Po omówieniu przyczyn wy³onienia siê nauk o œrodowisku,
metod badañ œrodowiska, koniecznoœci krytycznego myœlenia o
przyczynach jego zmian, z krótkim przedstawieniem hipotezy
Gai, autorzy zaprezentowali cykle przyrodnicze ró¿nego rodzaju:
biogeochemiczne, tektoniczne, hydrologiczne, skalne i przedstawili obieg najwa¿niejszych pierwiastków w przyrodzie. Wiele
uwagi poœwiêcili roli cz³owieka w œrodowisku, w nawi¹zaniu do
gwa³townie zwiêkszaj¹cego siê zaludnienia naszej planety.
Nastêpnie przeszli do omówienia pojêcia ekosystemów i problemów zarz¹dzania nimi oraz biologicznej ró¿norodnoœci i biogeografii wraz z czynnikami j¹ warunkuj¹cymi.
Kilka nastêpnych rozdzia³ów poœwiêconych jest restytucji
œrodowiska naturalnego, problemom ¿ywnoœciowym œwiata oraz
wp³ywom rolnictwa na œrodowisko, ze szczególnym uwzglêdnieniem stosowania œrodków chemicznych ochrony roœlin.
Ciekawe s¹ rozdzia³y dotycz¹ce lasów i krajobrazów oraz
dzikich zwierz¹t ¿yj¹cych na wolnoœci. Szczególnie interesuj¹ce
jest to, ¿e autorzy nie opisuj¹ ani lasów ani zwierz¹t, lecz poruszaj¹ siê wokó³ problematyki zarz¹dzania poszczególnymi elementami œrodowiska i zagro¿eñ wynikaj¹cych z dzia³alnoœci
cz³owieka.

W czterech rozdzia³ach ksi¹¿ki autorzy szeroko poruszaj¹
zagadnienia pozyskiwania i wykorzystania energii pochodz¹cej z
ró¿nych Ÿróde³: paliw kopalnych jako g³ównych Ÿróde³ energii i
g³ównych Ÿróde³ zanieczyszczenia œrodowiska; energii ze Ÿróde³
alternatywnych, g³ównie wodnych, geotermalnych czy biomasy;
energii atomowej i wynikaj¹cych z jej zastosowania problemów z
odpadami promieniotwórczymi.
W ksi¹¿ce nie brak równie¿ i omówienia zagadnieñ zwi¹zanych z wykorzystaniem i ochron¹ wód i ich zanieczyszczeniem. Poœwiêcone s¹ temu dwa obszerne rozdzia³y.
W czterech nastêpnych rozdzia³ach zosta³y opisane zagadnienia dotycz¹ce klimatu i atmosfery. Autorzy przedstawili
w nich procesy atmosferyczne, czynniki rz¹dz¹ce klimatem i
zmianami klimatycznymi, Ÿród³a zanieczyszczenia atmosfery,
warstwê ozonow¹.
Ostatnie rozdzia³y ksi¹¿ki traktuj¹ o œrodowisku zurbanizowanym (miejskim), zarz¹dzaniu odpadami, kopalinach oraz roli
planowania w zachowaniu bio- i georó¿norodnoœci.
Jak przysta³o na podrêcznik, ka¿dy jego rozdzia³ zredagowany jest wed³ug okreœlonego schematu. Na pocz¹tku znajduje siê
zawsze jakiœ konkretny, interesuj¹cy przyk³ad, ilustruj¹cy zagadnienie poruszane w rozdziale oraz wyjaœnienie podstawowych
pojêæ. Po g³ównej czêœci rozdzia³u znajduje siê zawsze kilka
stron poœwiêconych problemom dyskusyjnym. Rozdzia³ zamykaj¹: krótkie podsumowanie, s³owa (terminy) kluczowe, pytania
kontrolne i literatura uzupe³niaj¹ca.
Ksi¹¿ka jest bardzo dobrze zilustrowana. Wiele w niej niezwykle interesuj¹cych zdjêæ, ró¿norodnych i niebanalnych rycin,
schematów, diagramów, tabel i wykresów, które pomagaj¹ w
przyswojeniu ogromnej iloœci wiadomoœci. Rozdzia³y podzielone s¹ na krótkie czêœci poœwiêcone poszczególnym zagadnieniom. Jêzyk ksi¹¿ki nie jest trudny — trudne zagadnienia
wy³o¿one s¹ w sposób przystêpny. To sprawia, ¿e ksi¹¿ka ma
du¿y walor dydaktyczny i mo¿na j¹ uznaæ za podrêcznik interdyscyplinarny. Jednoczeœnie jednak mo¿na j¹ uznaæ za swego
rodzaju kompendium wiedzy o œrodowisku — mo¿e nie tyle o
konkretnych zbiorowiskach czy ekosystemach, co o procesach
rz¹dz¹cych ich istnieniem i o zarz¹dzaniu tymi ekosystemami
przez cz³owieka, który jest ich elementem. To ksi¹¿ka zmuszaj¹ca do myœlenia i wymuszaj¹ca podejmowanie okreœlonych
dzia³añ teraz i w przysz³oœci. Na pewno dobrze by by³o, gdyby
ksi¹¿ka ta ukaza³a siê w jêzyku polskim i ¿yczyæ tego mo¿na
wydawcom, studentom, urzêdnikom rz¹dowym i samorz¹dowym
oraz wszystkim, którym le¿y na sercu œrodowisko przyjazne
cz³owiekowi i cz³owiek przyjazny œrodowisku.

W³odzimierz Mizerski
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