
W dniu 13 kwietnia 2007 r. po¿egnaliœmy Prof. dr. hab.
in¿. Stefana Œliwiñskiego, emerytowanego Profesora na
Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wieloletniego pra-
cownika naszej Uczelni.

Profesor Stefan Œliwiñski urodzi³ siê 18.02.1918 r. w
miejscowoœci Maciejowa ko³o Krasnegostawu. Studiowa³
w Akademii Górniczo Hutniczej, na Wydziale Geologicz-
no-Poszukiwawczym w latach 1947–1952. Ju¿ jako stu-
dent III-go roku rozpocz¹³ pracê na stanowisku zastêpcy
asystenta w Katedrze Geologii Stosowanej II, a po uzyska-
niu stopnia magistra zosta³ asystentem. Przez krótki czas
pracowa³ w Katedrze Paleontologii i w Katedrze Wêgla. Po
ukoñczeniu aspirantury, nie maj¹c jeszcze ukoñczonej pra-
cy kandydackiej, otrzyma³ nakaz pracy w Krakowskim
Przedsiêbiorstwie Geologicznym Surowców Hutniczych,
gdzie zatrudniony by³ ponad rok. PóŸniej pracowa³ tam tyl-
ko na pó³ etatu, a na drugie pó³ w AGH.

W 1961 r. Stefan Œliwiñski obroni³ pracê doktorsk¹ pt.
Geologia obszaru siewierskiego i otrzyma³ zatrudnienie na
pe³nym etacie adiunkta na Uczelni. Wyniki Jego badañ
przedstawione zosta³y w Pracach Geologicznych PAN 25
(1964) i w innych drobnych artyku³ach.

Od samego pocz¹tku przedmiotem zainteresowañ
dr. in¿. Œliwiñskiego by³y zagadnienia dotycz¹ce wapieni i
dolomitów. Na uwagê zas³uguj¹ Jego prace na temat dolomi-
tyzacji utworów triasowych obszaru œl¹sko-krakowskiego.

W 1968 r. Stefan Œliwiñski uzyska³ tytu³ doktora habili-
towanego w oparciu o wyniki badañ, nad powstawaniem i
rozwojem dolomitów kruszconoœnych. Jego podstawowa
praca dotycz¹ca tego zagadnienia opublikowana zosta³a w
Pracach Geologicznych PAN, 57 (1947) pt. Rozwój dolo-
mitów kruszconoœnych w obszarze œl¹sko-krakowskim. Ta
praca, podobnie jak inne, w znacznym stopniu poszerza
wiedzê o tych utworach. Zajmowa³ siê tak¿e przejawami
wulkanizmu pohercyñskiego, w nawi¹zaniu do procesów
dolomityzacji.

Z powy¿sz¹ problematyk¹ ³¹cz¹ siê równie¿ Jego bada-
nia nad genez¹ z³ó¿ cynku i o³owiu w obszarze œl¹sko-kra-
kowskim. Wyniki zosta³y opublikowane w kilku pracach,
których jest autorem lub wspó³autorem.

Stefan Œliwiñski uzyska³ tytu³ profesora w 1990 r.
Omawiaj¹c dorobek Profesora nie sposób pomin¹æ

Jego licznych prac niepublikowanych, szczególnie doku-
mentacji geologicznych i projektów badawczych. Nale¿y
te¿ podkreœliæ Jego udzia³ w pracach geologicznych pro-
wadzonych w Mongolii w l962 r., których dotycz¹ takie
publikacje jak: wspólna z S. Koz³owskim praca pt. Budowa
geologiczna pó³nocnej czêœci gór Chasagtu-chairchan-u³
w Zach. Mongolii, opublikowana w Roczniku PTG, 34,
(1964) oraz artyku³ pt. Kurchany i ryty skalne Cha-
sagtu-chairchan-u³. Acta Arch. Carpatica, VI (1964).

Stefan Œliwiñski to autor lub wspó³autor 51 publikacji
naukowych. Z Jego prac wynika, ¿e by³ On œwietnym
obserwatorem zjawisk geologicznych, doœwiadczonym
geologiem terenowym i dokumentatorem. Pozostawi³ po

sobie spuœciznê naukow¹, która jest powa¿nym wk³adem
do znajomoœci procesów dolomityzacji oraz genezy z³ó¿
cynkowo-o³owiowych . Wypromowa³ te¿ wielu geolo-
gów, w tym trzech doktorów.

Osobny rozdzia³ w ¿yciorysie S. Œliwiñskiego stanowi
Jego dzia³alnoœæ spo³eczna. Ju¿ jako m³ody cz³owiek, pra-
cuj¹c w gospodarstwie rodziców, w czasie wojny dzia³a³ w
podziemnej organizacji, by³ cz³onkiem ZWZ, potem AK i
BCH, przyjmuj¹c pseudonim „Artur”. Uhonorowaniem
Jego dzia³alnoœci w latach walki z najeŸdŸcami jest uzy-
skanie prawa do tytu³u Weteran Walk o Wolnoœæ i Niepod-
leg³oœæ Ojczyzny (Patent nr 194995).

Po przejœciu na emeryturê Profesor by³ cz³onkiem
organizacji ZboWiD, a przez 6 lat Sekretarzem Zarz¹du
Ko³a Uczelnianego przy AGH.

Nie mo¿na te¿ pomin¹æ Jego udzia³u w akcjach chary-
tatywnych, czego dowodem mo¿e byæ Certyfikat Dobro-
czynnoœci Fundacji Dzieciom Zd¹¿yæ z Pomoc¹.

Za pracê naukow¹ i organizacyjn¹ Stefan Œliwiñski
otrzyma³ liczne wyró¿nienia: Medal Zwyciêstwa i Wolno-
œci 1945–1976, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Z³ot¹ odznakê
Zas³u¿onemu w rozwoju woj. Katowickiego, Za pracê
spo³eczn¹ dla miasta Krakowa, Krzy¿ Kawalerski OOP,
Z³ot¹ odznak¹ Zas³u¿onemu dla polskiej geologii, Medal
KEN, Krzy¿ Batalionów Ch³opskich, Gen. Dyr. Górniczy
III st, nagrody Min. Edukacji, nagrody Rektora.

Nie wszyscy wiedz¹, ¿e Profesor by³ równie¿ poet¹.
Pisa³ wiersze, a Jego ciekawe, barwne wspomnienia z cza-
sów partyzantki mo¿na znaleŸæ w biuletynach AGH.

Profesor Stefan Œliwiñski by³ przede wszystkim
dobrym, ¿yczliwym cz³owiekiem, kieruj¹cym siê w³asn¹
dewiz¹ ¿yciow¹: Pomó¿ potrzebuj¹cym, na ile mo¿esz,
pamiêtaj¹c, ¿e nie jesteœ sam na tym œwiecie — i obyœ nie by³.

Taki pozostanie w naszej pamiêci .

Marian Banaœ, Ksenia Mochnacka
& Adam Piestrzyñski
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