
Czeski geolog — profesor Pavel Bosák

nowym cz³onkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejêtnoœci

Podczas otwartego walnego zgromadzenia PAU, w so-
botê 17 listopada 2007 r., prezes Akademii — prof. dr hab. An-
drzej Bia³as — dokona³ uroczystego aktu wrêczenia dyplo-
mów nowym cz³onkom, wybranym na poprzednim wal-
nym zgromadzeniu 23 czerwca 2007 r., których wybór
zosta³ zatwierdzony przez prezydenta Rzeczypospolitej.
Wœród wyró¿nionych znalaz³ siê jeden geolog. Dyplom
cz³onka zagranicznego IV Wydzia³u Przyrodniczego PAU
odebra³ prof. Pavel Bosák, wieloletni dyrektor Instytutu
Geologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Sylwetkê
prof. P. Bosáka przedstawi³ zebranym sekretarz Wydzia³u
Przyrodniczego prof. Andrzej Zuber. Z tej okazji, na zapro-
szenie PAU, do Krakowa przyby³ na parê dni prof. P. Bosák
wraz z ma³¿onk¹ (równie¿ geologiem), gdzie podziwiali
odnowione zabytki miasta i uzgadniali plany dalszej wspó³pra-
cy z polskimi kolegami. Sadzê, ¿e czytelnikom Przegl¹du

Geologicznego nale¿y siê bli¿sza informacja o tym czeskim
geologu, którego szacowna Akademia zechcia³a widzieæ w
swym gronie.

Prof. Pavel Bosák urodzi³ siê w r. 1951 w Pradze, gdzie
te¿ ukoñczy³ studia geologiczne (1969–1974) na Uniwer-
sytecie Karola (UK), uzyskuj¹c dyplom geologa, odpowia-
daj¹cy naszemu magisterium, na podstawie pracy Przebieg

póŸnojurajskiej sedymentacji na zachodnim skraju Krasu

Morawskiego, wykonanej pod kierunkiem prof. dr. J. Pet-
ránka. Bezpoœrednio po studiach zosta³ przyjêty na aspi-
ranturê (1974–1978) i mia³ nadziejê na szybkie uzyskanie
stopnia kandydata nauk (CSc.). Podczas tych studiów w
roku 1976 uzyska³ tzw. ma³y doktorat (Rerum Naturalis

Doctor — RNDr. — odpowiadaj¹cy naszemu doktoratowi
sprzed reformy jêdrzejewiczowskiej z wczesnych lat 30.
XX w.) na podstawie tezy Mezozoik P³askowy¿u Rudickie-

go w Krasie Morawskim, której promotorem by³ doc. RNDr.
Zdenek Roth, DrSc. Ju¿ w nastêpnym roku przedstawi³
rygorozum na stopieñ kandydata nauk geologiczno-mine-
ralogicznych, czyli tak zwane minimum kandydackie (nie
wystêpuj¹ce w ¿adnym z obowi¹zuj¹cych kiedykolwiek w
Polsce systemów stopni naukowych) pod tytu³em Bituminy

w osadach (charakterystyka organiczno-geochemiczna roz-

puszczalnej czêœci materii organicznej), zda³ egzaminy kan-
dydackie (z jêzyków obcych, polityczne i z 4 dziedzin
geologicznych) oraz przygotowywa³ rozprawê kandydack¹
na temat Sedymentologia dewonu tisznowskich brunid i

jednostki brneñskiej sensu stricto w okolicach Tišnova,
któr¹ jeszcze w roku 1980 przedstawi³ Radzie Wydzia³u
Przyrodniczego Uniwersytetu Karola w Pradze (WP UK).

Jednak¿e wczeœniej zaczê³y siê polityczne opresje, gdy¿
P. Bosák konsekwentnie odmawia³ wst¹pienia do partii
komunistycznej. Po czterech latach aspirantury, z koñcem
roku akademickiego 1977/1978 zosta³ zatrudniony na sta-
nowisku asystenta, podobnie jak inni aspiranci, lecz z tego
stanowiska zosta³ usuniêty we wrzeœniu 1978 r. z powodu
niew³aœciwej postawy politycznej. Znalaz³ jednak pracê
jako asystent w Instytucie Geologii Czechos³owackiej
Akademii Nauk, niestety z tych samych powodów poli-
tycznych zosta³ z niej wydalony z koñcem roku 1978. Od
stycznia 1979 do lutego 1980, oprócz jednego miesi¹ca,
by³ bezrobotnym. Przez jeden miesi¹c by³ zatrudniony jako

asystent w Bibliotece Narodowej w Pradze, jednak¿e gdy
dotar³y odpowiednie informacje i z tego „stanowiska”
zosta³ usuniêty. Dziêki kontaktom nawi¹zanym z polskimi
kolegami w roku 1975 na I Szkole Speleologicznej Uni-
wersytetu Wroc³awskiego, kiedy pierwszy raz przyjecha³
do Polski z doc. V. Panošem (por. Prz. Geol., 51: 453–455),
prawie ca³y okres bezrobocia spêdzi³ w Polsce, pracuj¹c
naukowo i dorabiaj¹c honorariami autorskimi i t³umacze-
niami z rosyjskiego i czeskiego na angielski oraz pracami
redakcyjnymi (co zosta³o utrwalone w 2 i 3 tomie Krasu i

Speleologii, które zawieraj¹ 3 samodzielne i jedn¹ wspó³-
autorsk¹ pracê P. Bosáka z polskimi geologami). W lutym
1980 P. Bosák zosta³ zatrudniony w dziale informacji
naukowej Biblioteki WP UK, co pozwoli³o mu, po s³u¿bie,
ukoñczyæ rozprawê kandydack¹. Jednak wydzia³owa orga-
nizacja partyjna nie zgodzi³a siê na przeprowadzenie obro-
ny (co by³o niezbêdne w b. CSRS). W tej sytuacji RNDr.
P. Bosák podj¹³ pracê w przedsiêbiorstwie Geoindustria w
Pradze, gdzie pracowa³ a¿ do przekszta³ceñ w³asnoœcio-
wych w r. 1992. Jako pracownik Geoindustrii uzyska³ zgo-
dê zak³adowej organizacji partyjnej na obronê pracy
kandydackiej w r. 1982, któr¹ przeprowadzi³ w koñcu owe-
go roku (na WP UK). W tym czasie opracowywa³ wierce-
nia i dokumentacje z³ó¿ wêgla kamiennego pod nadk³adem
pó³nocnoczeskiej górnej kredy i surowców cemento-
wo-wapienniczych. Nastêpnie jako petrograf zosta³ skiero-
wany do zespo³u wykonuj¹cego mapy geologiczne Libii,
w której spêdzi³ kilka sezonów terenowych (zim¹), opraco-
wuj¹c litologiê wydzieleñ do 12 arkuszy mapy geologicznej
w skali 1 : 250 000. Uczestniczy³ równie¿ w poszukiwaniach
wody w Iranie.

Jednoczeœnie RNDr. P. Bosák, CSc. w wolnym czasie
intensywnie pracowa³ naukowo, uczestniczy³ w sympo-
zjach, konferencjach i kongresach naukowych oraz publi-
kowa³ liczne prace i notatki, mno¿¹c swój dorobek naukowy,
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Ryc. 1. Profesor P. Bosák podczas wyg³asza-
nia referatu na 7. Miêdzynarodowym Sympo-
zjum na temat NiedŸwiedzia Jaskiniowego
(Opicina, W³ochy, 2002). Fot. A. Mihevc



co zosta³o docenione w skali miêdzynarodowej, kiedy na
9. Miêdzynarodowym Kongresie Speleologicznym w Bar-
celonie (1986) zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego
Komisji Speleochronologii i Krasu Kopalnego Miêdzyna-
rodowej Unii Speleologicznej (UIS Speleochronology and

Paleokarst Commission). Z tej funkcji, sprawowanej przez
dwie kadencje, do roku 1993, znakomicie siê wywi¹za³,
doprowadzi³ do wydania w roku 1989 miêdzynarodowej
monografii Paleokarst, a systematic and regional review

(Elsevier, Amsterdam i Academia, Praha, str. 725). Do
wspó³pracy w tej monografii P. Bosák zaprosi³ licznych
geologów polskich (autorami lub wspó³autorami roz-
dzia³ów s¹ S. D¿u³yñski, J. G³azek, M. Sass-Gustkiewicz
i Z. Wilk, a wspó³redaktorem J. G³azek — por. Prz. Geol,.
37: 523). Dzie³o to znacznie zwiêkszy³o Jego autorytet
miêdzynarodowy i przyczyni³o siê do wybrania Go na
sekretarza generalnego UIS w r. 1993. Funkcjê tê pe³ni³ do
roku 2005, kiedy zosta³ wiceprezydentem tej unii.

W latach 1992–1996 RNDr. P. Bosák, CSc. pracowa³ w
ró¿nych firmach geologicznych, wykonywa³ liczne opra-
cowania i opinie, m.in. dla kolei pañstwowych i przemys³u
cementowo-wapienniczego, wykazuj¹c wielkie zdolnoœci
organizacyjne, sprawnoœæ dzia³ania i wszechstronnoœæ w
geologii. Jednoczeœnie stale pracowa³ twórczo, pomna-
¿aj¹c swój dorobek naukowy. Kiedy rozesz³a siê s³awa o
jego zdolnoœciach organizacyjnych i wybitnej pozycji
naukowej w œwiecie, zosta³ w roku 1996 nak³oniony do
staniêcia do konkursu na dyrektora podupadaj¹cego
Instytutu Geologii Czeskiej Akademii Nauk (IG CzAN).
RNDr. P. Bosák, CSc. w tej nowej roli, mimo trudnoœci
finansowych, doprowadzi³ do racjonalizacji zatrudnienia,
modernizacji zaplecza aparaturowego i znacz¹cego wzro-
stu pozycji naukowej w skali miêdzynarodowej IG CzAN,

co zapewni³o mu reelekcjê w r. 2000 na nastêpn¹
czteroletni¹ kadencjê, a nastêpnie na wicedyrektora
(poniewa¿ czeskie przepisy nie pozwalaj¹ na pe³nienie
funkcji dyrektora d³u¿ej ni¿ przez dwie kadencje).

Mimo licznych obowi¹zków administracyjnych i funk-
cji w kolegialnych organach nauki Republiki Czeskiej,
jak i miêdzynarodowych, RNDr. P. Bosák, CSc. nadal
znacz¹co powiêksza³ swój dorobek naukowy, co pozwoli³o
mu habilitowaæ siê przed Rad¹ Naukow¹ ING PAN w r. 1998
na podstawie rozprawy Paleokarst of the Bohemian Massif

in the Czech Republic: an overwiev and synthesis. (Int. J.

Speleol., 24: 3–40). Stopieñ ten nostryfikowa³ w Czechach
jako wielki doktorat (DrSc.) w r. 2000. Podobnie RN ING
PAN wysunê³a jego kandydaturê do tytu³u profesora nauk
o Ziemi, gdy¿ by³a rozwa¿ana jego kandydatura na dyrek-
tora ING PAN. Tytu³ profesora nauk o Ziemi otrzyma³ z r¹k
prezydenta RP w r. 2004. Wczeœniej zosta³ powo³any do
Rady Naukowej Wydzia³u Przyrodniczego Uniwersytetu
Masaryka w Brnie, a w r. 2005 zosta³ wybrany na cz³onka
korespondenta S³oweñskiej Akademii Nauk w Lubljanie
oraz do wielu rad redakcyjnych czasopism o zasiêgu miê-
dzynarodowym (Geologia Carpathica, S³owacja; Acta Car-

sologica, S³owenia; Theoretical and Applied Karstology,
Rumunia; International Journal of Speleology, W³ochy).
W dorobku prof. P. Bosáka powa¿na czêœæ powsta³a we
wspó³pracy z polskimi instytucjami i specjalistami
podczas rozwi¹zywania problemów naukowych w obu
naszych i w innych krajach (S³owacja, S³owenia). P. Bosák
jest te¿ cz³onkiem rad redakcyjnych Krasu i Speleologii

(wyd. UŒ) i Geologosu (wyd. UAM).
Dorobek naukowy prof. P. Bosáka jest imponuj¹cy,

obejmuje ponad 400 pozycji, z czego wiele opublikowa-
nych w ró¿nych krajach europejskich, w tym 6 pozycji opu-
blikowanych w Polsce, oraz w Brazylii i Korei Po³udniowej.
Dorobek ten jest znany i cytowany na œwiecie, o czym œwiadcz¹
cytowania 36 Jego prac w Science Citation Index oraz w
kilkunastu zagranicznych podrêcznikach i monografiach.
W tej notatce nie ma miejsca na szczegó³owe omawianie
tych prac. Jednak trzeba podkreœliæ, ¿e prof. P. Bosák jest
powszechnie ceniony jako wspó³twórca nowej dziedziny
wiedzy, któr¹ mo¿na zdefiniowaæ jako dziedzinê nauk geo-

logicznych zajmuj¹c¹ siê formami krasowymi zapisanymi

w profilach stratygraficznych, wnosz¹c¹ nowe dane do roz-
wa¿añ paleogeograficznych, szczególnie na obszarach
platformowych, gdzie sekwencje morskich osadów o dobrej
czytelnoœci stratygraficznej reprezentuj¹ mniej ni¿ 50%
czasu geologicznego; jest to dziedzina o du¿ym znaczeniu
dla poszukiwañ i eksploatacji ropy i gazu ziemnego oraz
wód s³odkich, mineralnych i termalnych g³êbokiej cyrkula-
cji w ska³ach krasowiej¹cych. Ksi¹¿ka Paleokarst, a regio-

nal and systematic review (1989), której by³ g³ównym
redaktorem, wesz³a ju¿ do kanonu literatury geologicznej
na œwiecie. Warto dodaæ, ¿e nak³ad tej ksi¹¿ki zosta³ dawno
temu wyczerpany, a obecnie prof. P. Bosák z dr. I.D. Sasov-
skym pracuj¹ nad wznowieniem jej i wydaniem na
CD-ROM-ie przez Karst Water Institute Uniwersytetu w
Akron (Ohio USA), w serii szeroko udostêpniaj¹cej naj-
wa¿niejsze, wyczerpane ju¿ publikacje o krasie.

Prof. P. Bosák w ostatnich latach wyraŸnie wzbogaci³
warsztat badañ krasu kopalnego o metody paleomagne-
tyczne, którymi obj¹³ obszary S³owacji, S³owenii i Wêgier,
a ostatnio rozpocz¹³ je na Wy¿ynie Krakowsko-Wieluñskiej.
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Ryc. 2. Profesor Bosák pobiera próbki osadów do badañ
paleomagnetycznych w Jaskini Postojnskiej (S³owenia,
2005). Fot. A. Mihevc



Szczególne znaczenie maj¹ Jego badania na obszarze „kla-
sycznego krasu” S³owenii (ryc. 2), gdy¿ wykaza³y, ¿e ten
kras od póŸnego miocenu przeszed³ d³ugi rozwój w zmie-
niaj¹cych siê warunkach paleogeograficznych i nie mo¿e dalej
s³u¿yæ jako wzorcowy przyk³ad pojedynczego cyklu rozwo-
jowego rzeŸby krasowej (por. N. Zupan Hajna, A. Mihevc,
P. Pruner & P. Bosák Paleomagnetism and magnetostrati-

graphy of karst sediments in Slovenia, wyd. S³oweñskiej
Akademii Nauk, Ljubljana 2008, str. 268). Wyniki tych
badañ, na obszarze opisanym jako typowy przyk³ad „cyklu
krasowego” przez J. Cvijiæa (1893) i W.M. Davisa (1900),
dowodz¹, ¿e racjê mia³ Ludomir Sawicki (1908, 1909),
kwestionuj¹c koncepcjê takiego „cyklu” na podstawie
obserwacji w Krasie S³owackim.

Dorobek dydaktyczny prof. P. Bosáka nale¿y rozwa¿aæ
w dwu aspektach: autorstwa podrêczników i skryptów oraz
prowadzonych zajêæ dydaktycznych. W pierwszej dziedzi-
nie dorobek ten rozpoczyna wspó³autorstwo skryptu z geo-
logii Krymu, opracowanego, gdy by³ doktorantem i
prowadzi³ w ramach wspó³pracy UK i MGU praktyki stu-
dentów czeskich na Krymie (Bosák i in., 1976). Nastêpnie
jako pracownik przedsiêbiorstwa geologicznego i speleo-
log wspólnie z A. Janèaøikiem opracowa³ skrypt Krasowa

turystyka (1986) dla wy¿szych szkó³ wychowania fizycz-
nego, a w koñcu zredagowa³ i napisa³ wiêkszoœæ tekstu
podrêcznika speleologii (Jeskiòáøství v teorii a praxi,
1988). W dziedzinie zajêæ dydaktycznych P. Bosák w
latach 1974–1978 prowadzi³ æwiczenia terenowe z karto-
wania geologicznego, geologii regionalnej i seminaria z
geologii ogólnej, a obecnie, jako znany specjalista, prowa-
dzi wyk³ady zlecone na UK z analizy basenów (od 1990) i
z podstaw krasologii i paleokrasologii (od 1993).

Dorobek w dziedzinie kszta³cenia kadr naukowych
(trzeba tu dodaæ, ¿e wed³ug czeskiej ustawy, obowi¹zuj¹cej
od 31 grudnia 2001 r., promowanie magistrów, doktorów i
habilitantów zosta³o zastrze¿one dla pracowników wy¿-
szych uczelni, natomiast pracownicy instytutów badaw-
czych, maj¹cy odpowiednie stopnie naukowe, mog¹
jedynie pe³niæ rolê konsultantów i recenzentów). Mimo to,
dr hab. P. Bosák zd¹¿y³ wypromowaæ w roku 2001 jednego
doktora, konsultowa³ prace 4 doktorantów i 4 habilitantów.
Nale¿y te¿ wspomnieæ o dorobku dr. hab. P. Bosáka jako

recenzenta wielu prac doktorskich na uniwersytetach
Masaryka w Brnie, Karola w Pradze, A. Mickiewicza w
Poznaniu (2) i w Instytucie Nauk Geologicznych PAN (1).

Dorobek w dziedzinie organizacji nauki i w pracach
cia³ kolegialnych nauki prof. P. Bosáka jest wybitny,
wystarczy wspomnieæ jego dzia³alnoœæ na stanowisku
dyrektora IG CzAV i funkcjê sekretarza generalnego UIS,
a tak¿e jego wybór do Rady Wydzia³u Przyrodniczego Uni-
wersytetu Masaryka w Brnie oraz do Rady Naukowej Cze-
skiego Instytutu Geologicznego.

Podziwu godna jest pracowitoœæ i wszechstronnoœæ
prof. P. Bosáka, a tak¿e ogromna skutecznoœci w pokony-
waniu napotykanych trudnoœci i konsekwencja w pracy
naukowej, mimo blokowania ze wzglêdów politycznych
przez kilkanaœcie lat kariery i kontaktów miêdzynarodo-
wych. Muszê te¿ podkreœliæ wielkie zas³ugi prof. P. Bosáka
w dziedzinie polsko-czeskiej wspó³pracy naukowej w zakre-
sie geologii, a szczególnie badañ krasu kopalnego. Obok
kilkunastu wspólnych publikacji z J. G³azkiem, M. i R. Gra-
dziñskimi, H. Hercman, D. Kiciñsk¹, T. Nowickim, G. Suj-
k¹, A. Szynkiewiczem i Z. Wójcikiem, warto te¿ wspom-
nieæ, ¿e prof. P. Bosák mówi po polsku i czêsto goœci w Pra-
dze polskich kolegów.

Prof. P. Bosák jest obecnie drugim cz³onkiem zagra-
nicznym PAU spoœród czeskich geologów. Pierwszym jest
wybrany 19 czerwca 1999 r. s³ynny specjalista od póŸ-
nokenozoicznych œlimaków — doc. Vojen Lo�ek, DrSc.,
a poprzednio t¹ godnoœci¹ Akademia uhonorowa³a tylko
dwóch czeskich geologów — profesorów UK Radima Kett-
nera (1891–1967) i Františka Slavika (1876–1957) w roku
1932. Niestety, obaj tê godnoœæ z³o¿yli w roku 1938 na
znak protestu przeciw zajêciu Zaolzia. Mam nadziejê, ¿e
obecnie w Unii Europejskiej wspó³praca geologów naszych
krajów bêdzie siê rozwijaæ ju¿ bez takich konfliktów, ku
po¿ytkowi nauki i gospodarki, ¿e zniknie tendencja do
ustanawiania odrêbnej nomenklatury jednostek stratygra-
ficznych i tektonicznych po obu stronach granicy, co zna-
komicie u³atwi zarówno badania, jak i nauczanie geologii
w naszych krajach. Wszak geologia jest wspólna i niepo-
równanie trwalsza od kolejnych uk³adów politycznych.

Jerzy G³azek
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