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W dniu 27 kwietnia 2007 r. zmar³ w Krakowie profesor
Andrzej Radomski, wybitny geolog, uczony o wielkiej przesz³oœci
badawczej i dorobku naukowym posiadaj¹cym istotne znaczenie
dla rozwoju sedymentologii. By³ tak¿e znanym speleologiem
i groto³azem. Kontynuowanie wieloletniej, aktywnej dzia³alnoœci
naukowej uniemo¿liwi³a mu pod koniec ¿ycia d³uga i ciê¿ka
choroba.
Studia geologiczne ukoñczy³ w 1951 r. na Uniwersytecie Jagielloñskim. Przez ca³y czas swej pracy zawodowej nieprzerwanie
zwi¹zany by³ z t¹ uczelni¹, zatrudniony na kolejnych stanowiskach, poczynaj¹c od zastêpcy asystenta po profesora. Tam te¿
uzyska³ w roku 1959 stopieñ doktora, a w roku 1969 doktora
habilitowanego. Tytu³ profesora nadano mu w 1983 roku. Na
emeryturê odszed³ w 1999 roku po 48 latach owocnej pracy
dydaktycznej.
Andrzej Radomski by³ wychowankiem profesora Mariana
Ksi¹¿kiewicza i nale¿a³ do powsta³ej wokó³ niego “krakowskiej
szko³y sedymentologicznej”. Jego badania z dziedziny sedymentologii pocz¹tkowo dotyczy³y g³ównie fliszowych osadów Karpat
i przypada³y na lata piêædziesi¹te i szeœædziesi¹te ubieg³ego stulecia. Prace te obejmowa³y szeroki wachlarz zagadnieñ, od genezy
poszczególnych struktur po procesy zachodz¹ce w skali ca³ych
basenów fliszowych. Jego badania w wiêkszoœci mia³y charakter
pionierski. Ju¿ jego pierwsza publikacja (z 1955 r.), napisana
wspólnie z S. D¿u³yñskim, dotycz¹ca przede wszystkim œladów
wleczenia, zawiera³a now¹, wysoce przekonywuj¹c¹ interpretacjê
mechanizmu powstawania tych struktur. W kolejnej pracy (1957)
opisane zosta³y, po raz pierwszy z Karpat fliszowych, ¿y³y klastyczne i wyjaœniona ich geneza.
Niew¹tpliwie najwa¿niejszym osi¹gniêciem Andrzeja Radomskiego z okresu lat piêædziesi¹tych by³y prace dotycz¹ce ró¿norakich problemów sedymentacji fliszu podhalañskiego (1956,
1958). W owym czasie prace te by³y pod wieloma wzglêdami
unikalne w skali œwiatowej i zdoby³y szerokie uznanie, miêdzy
innymi jako przyk³ad analizy basenu fliszowego. Badania na Podhalu rozszerzy³ potem autor na przyleg³e tereny S³owacji (Marschalko i Radomski, 1960, 1967). Andrzej Radomski wykaza³ te¿,
jako pierwszy, ¿e czêœæ ³awic ³upkowych w utworach fliszowych
deponowana by³a przez rozrzedzone pr¹dy zawiesinowe i w zwi¹-

zku z tym szybkoœæ ich sedymentacji musia³a byæ znacznie
wiêksza w porównaniu z innymi ilastymi osadami fliszu (1960a,
1960b). Dokona³ tak¿e pierwszych pomiarów kierunków transportu materia³u klastycznego we fliszu Alp szwajcarskich (1961)
i wykorzysta³ uzyskane dane do wstêpnej analizy tamtejszego
basenu fliszowego. W Polsce by³ jednym z inicjatorów badañ
minera³ów ciê¿kich w utworach fliszu karpackiego. Wspó³dzia³a³
te¿ z S. D¿u³yñskim w stosowaniu badañ eksperymentalnych maj¹cych na celu wyjaœnienie genezy niektórych struktur osuwiskowych powsta³ych w wyniku erozji i deformacji, a zwi¹zanych
z pr¹dami zawiesinowymi.
Kolejn¹ dziedzin¹, w której Andrzej Radomski odegra³ pioniersk¹ rolê, by³o zastosowanie nannoplanktonu do okreœlania
wieku karpackich osadów fliszowych (1967). By³ pierwszym,
który wydzieli³ poziomy nannoplanktonu w tamtejszych utworach
paleogenu i przeprowadzi³ ich korelacjê z podzia³em opartym na
otwornicach (1969, 1971).
Sedymentologficzne badania A. Radomskiego dotyczy³y
równie¿ osadów wêglonoœnej sukcesji Zag³êbia Górnoœl¹skiego.
Z tego zakresu wymieniæ trzeba przede wszystkim pierwsze pomiary struktur kierunkowych w tych osadach (Gradziñski, Radomski & Unrug, 1959, 1961), wprowadzenie wyró¿niania litofacji w opisach rdzeni wiertniczych oraz zastosowanie metod
matematycznych z u¿yciem ³añcuchów Markowa dla potrzeb
interpretacji sedymentologicznych (Radomski & Gradziñski,
1979, 1981).
Naukowa dzia³alnoœæ Andrzeja Radomskiego na polu sedymentologii znalaz³a te¿ wyraz w napisaniu przez niego wraz z trojgiem wspó³autorów (R. Gradziñskim, A. Kosteck¹ i R. Unrugiem)
pierwszego polskiego podrêcznika z tej dziedziny. Ukaza³ siê on
w 1976 r., a póŸniej w t³umaczeniu na jêzyk rosyjski w 1980 r., zaœ
nowe, rozszerzone polskie wydanie opublikowane zosta³o w
1986 r. By³ te¿ autorem hase³ z zakresu sedymentologii w “S³owniku geologii dynamicznej” (1985). Pod koniec ¿ycia opracowa³,
wraz z A. Gasiñskim, podrêcznik z zakresu oceanologii (2004).
Kolejn¹ z ¿yciowych pasji Andrzeja Radomskiego by³a
eksploracja jaskiñ. By³ jednym z pierwszych cz³onków Klubu
Groto³azów, nieformalnej pocz¹tkowo grupy, która zainicjowa³a
w Polsce rozwój ruchu okreœlanego jako taternictwo jaskiniowe.
W latach 1953–1962 bra³ udzia³ w szeregu odkrywczych wyprawach do jaskiñ na terenie Polski, S³owacji, Bu³garii, Francji
i Kuby. Aktywn¹ dzia³alnoœæ w jaskiniach umiejêtnie ³¹czy³ z badaniami zjawisk krasowych, publikuj¹c (wraz z R. Gradziñskim)
szereg prac; dotyczy³y one nacieków z mleka wapiennego (1957),
krasu kopiastego na Kubie (1967) i rozwoju tamtejszych polji
wewnêtrznych (1965). Badania pizoidów wystêpuj¹cych w jaskiniach Kuby przynios³y odkrycie nowego typu tych utworów,
wyró¿niaj¹cych siê specyficznymi cechami i odmienn¹ genez¹
(1967); znalaz³o to oddŸwiêk w literaturze œwiatowej. Istotne znaczenie mia³y te¿ prace na temat znaczenia czynników warunkuj¹cych rozwój krasu (1963, 1968).
Andrzej Radomski by³ bardzo zaanga¿owany w dzia³alnoœæ
dydaktyczn¹. Prowadzone przez niego ró¿norakie wyk³ady i æwiczenia wyró¿nia³y siê wysokim poziomem i cieszy³y siê du¿ym
uznaniem wœród studentów. By³ opiekunem wielu prac magisterskich i wypromowa³ trzech doktorów.
Przez szereg lat kierowa³ Zak³adem Geologii w Instytucie
Nauk Geologicznych UJ, pe³ni³ te¿ funkcjê zastêpcy dyrektora
tego Instytutu, a na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych by³ prodziekanem Wydzia³u Biologii i Nauk o Ziemi. Nale¿y podkreœliæ
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równie¿ jego zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ Polskiego Towarzystwa Geologicznego, miêdzy innymi od roku 1963 pe³ni³ funkcje
sekretarza naukowego, a w latach 1973–1985 redaktora naczelnego Rocznika Polskiego Towarzystwa Geologicznego, a tak¿e
przez wiele lat by³ przewodnicz¹cym nagrody naukowej imienia
Henryka Œwidziñskiego.
Odejœcie prof. Andrzeja Radomskiego przerwa³o wszystkie
Jego zamierzenia naukowe i pozostawi³o bolesn¹ stratê odczuwan¹ przez spo³ecznoœæ geologiczn¹, szczególnie starszej generacji.
Ryszard Gradziñski i Andrzej Œl¹czka
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