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Z okazji 88. rocznicy po-
wo³ania przez Sejm II Rzeczy-
pospolitej Pañstwowego Insty-
tutu Geologicznego, w Warsza-
wie odby³a siê sesja naukowa
poœwiêcona pamiêci niedawno
zmar³ego Profesora Zbigniewa
Kotañskiego (1927–2005).

Rok wczeœniej, tak¿e w dniu œwiêta Pañstwo-
wego Instytutu Geologicznego, odby³a siê sesja
naukowa upamiêtniaj¹ca osi¹gniêcia naukowe
innego wybitnego polskiego geologa — Profeso-
ra Wac³awa Ryki. W ubieg³ym roku, wœród kilku
okolicznoœciowych referatów, mia³em zaszczyt
podzieliæ siê uwagami nad dorobkiem nauko-
wym Prof. Ryki (Cymerman, 2006), a w bie¿¹cym
roku nad niezwykle bogat¹ spuœcizn¹ naukow¹
Prof. Kotañskiego. Obydwaj Profesorowie roz-
poczynali swoj¹ dzia³alnoœæ naukow¹ w drugiej
po³owie XX wieku i przez kilka kolejnych dekad
wykonali gigantyczn¹ pracê badawcz¹, znacz¹co
przyczyniaj¹c siê do rozwoju geologii polskiej w minio-
nym ju¿ wieku. Dobitnie œwiadczy o tym Ich ogromny
dorobek naukowy, na trwa³e zapisany w historii rozwoju
nauk geologicznych na ziemiach Polski. Tych wybitnych
naukowców dzieli³a tylko inna specjalizacja i zaintereso-
wanie odmiennymi regionami naszego kraju. Profesor Ryka
by³ uznanym petrografem ska³ metamorficznych, natomiast
Prof. Kotañski by³ paleontologiem, stratygrafem, sedymen-
tologiem, a tak¿e tektonikiem. Profesor Ryka bada³ prawie
wy³¹cznie ska³y prekambryjskie polskiej czêœci kratonu
wschodnioeuropejskiego, a z kolei Prof. Kotañski koncen-
trowa³ siê na szczegó³owych studiach ska³ mezozoicznych
Tatr. Prof. Ryka opisywa³ fragmenty rdzeni ska³ metamor-
ficznych z g³êbokich wierceñ w NE Polsce, a nawet z dna
Morza Ba³tyckiego, natomiast Prof. Kotañski wspina³ siê

po zboczach i graniach tatrzañskich, aby wykonywaæ swo-
je obserwacje i pobieraæ próby skalne (ryc. 1). Profesor
Ryka wspó³decydowa³ o lokalizacji znacznej czêœci g³êbo-
kich wierceñ i by³ jednym z nielicznych geologów, którzy
opisywali nowy materia³ wiertniczy z otworów w pod³o¿u
krystalicznym NE Polski. Z kolei Prof. Kotañski bada³
ska³y tatrzañskie ju¿ po kilku znakomitych poprzednikach,
w dodatku czêsto ogl¹dane przez rzesze geologów, m.in.
w czasie zjazdów i sesji naukowych, praktyk studenckich,
a tak¿e zwyk³ych wycieczek turystycznych po Tatrach.

Pierwsza publikacja Kotañskiego (z 1954 r.) by³a prób¹
genetycznej klasyfikacji brekcji na podstawie badañ wier-
chowego triasu w Tatrach, a kolejna publikacja (z 1955 r.)
dotyczy³a wapieni œrodkowego triasu z serii wierchowej
Tatr. Potem Kotañski opublikowa³ dziesi¹tki innych prac o
szerokim zakresie badawczym — od stratygrafii, litologii,
sedymentologii, paleogeografii a¿ po tektonikê ska³ mezo-
zoicznych, g³ównie z tatrzañskiego pasma wierchowego,
ale tak¿e z pasma reglowego. Tylko niektóre, wybrane z
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W 2007 r. w ramach obchodów rocznicy utworzenia Pañstwowego Instytutu Geologicznego uroczyst¹ sesjê
naukow¹ poœwiêcono Prof. dr. hab. Zbigniewowi Kotañskiemu — wybitnemu stratygrafowi i kartografowi, którego
80. rocznica urodzin up³ynê³a w³aœnie w bie¿¹cym roku. ¯ycie i dzia³alnoœæ naukow¹ Profesora Z. Kotañskiego
w sposób syntetyczny przedstawiono na ³amach Przegl¹du Geologicznego w 2005 r. (str. 631–634). Celem sesji by³o
zaprezentowanie obecnego stanu wiedzy na temat wybranych zagadnieñ, którymi z tak wielkimi sukcesami zajmo-
wa³ siê Prof. Z. Kotañski, pocz¹wszy od geologii Tatr przez stratygrafiê triasu po kartografiê geologiczn¹ i populary-
zacjê geologii. Poni¿ej zamieszczone s¹ teksty referatów wyg³oszonych podczas owej sesji.

Tadeusz Peryt
Dyrektor Pañstwowego Instytutu Geologicznego

Ryc. 1. Masyw Czerwonych Wierchów ogl¹dany od po³udnia — ze szczytu
Suchy Wierch. Na pierwszym planie Sto³y, zbudowane z wapieni i dolomitów
anizyku i ladynu; w g³êbi Krzesanica. Fot. Z. Cymerman


