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Instytutu Górniczego w St. Petersburgu, do³¹czy³ do elitarnego grona uczelni kszta³c¹cych mgr in¿. geologów górniczych.
Dalekowzrocznoœæ tego niezwyk³ego cz³owieka przyczyni³a siê istotnie do poszerzenia profilu naukowego i
dydaktycznego naszego wydzia³u i przekszta³cenia go w
1991 r. w Wydzia³ Górnictwa i Geologii.
Z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e Profesor
by³ postaci¹ wybitn¹ i dokona³ wielkich, po¿ytecznych i
trwa³ych rzeczy. Osi¹gn¹³ wiele zarówno dla nauki, jak i
dla górniczego stanu, naszej Alma Mater, Wydzia³u Górnictwa i Geologii oraz dla naszego regionu – Œl¹ska. Jego
dokonania zawsze stanowi³y powód do wielkiej satysfakcji
i dumy, chocia¿ On sam, bêd¹c cz³owiekiem niezwykle
skromnym, nigdy by tego po sobie nie da³ poznaæ. By³ szlachetny i w ka¿dej sytuacji potrafi³ siê odpowiednio zachowaæ. Tak¹ sam¹ rolê przypisywa³ przymiotom pierwszorzêdnym, jak i drugorzêdnym. Czasem móg³ byæ postrzegany za trochê nieskorego do pochwa³, lecz wynika³o to z
Jego postrzegania œwiata – uznawa³ dobr¹ dzia³alnoœæ za
rzecz normaln¹ i oczywist¹.
Pracowitoœæ, ogromna wiedza, ¿yczliwoœæ dla innych
oraz skromnoœæ zjednywa³y Profesorowi wielki szacunek i
uznanie. Mieliœmy w Nim wielkie oparcie, nie tylko w

odniesieniu do problemów naukowych. By³ dla nas prawdziwym autorytetem. Oby ka¿dy z nas móg³ siê wykazaæ
tak du¿ym dorobkiem jaki mia³ Wies³aw Gabzdyl, jeden z
najznakomitszych synów naszej œl¹skiej ziemi.
Profesorze, los tak zrz¹dzi³, ¿e nie musisz zapoznawaæ
siê z ju¿ z tajnikami budowy geologicznej Górnoœl¹skiego
Zag³êbia Wêglowego oraz budowy petrograficznej wêgla,
nie musisz siê ju¿ wystrzegaæ ¿yciowych „uskoków i tektonicznych wstrz¹sów”, bo doskonale rozpozna³eœ geologiczn¹ budowê karbonu naszej œl¹skiej ziemi i przechodzisz
na wiecznoœæ.
Zapewniamy Ciê jednak, ¿e Twój naukowy trud i Twoja
wielka wiedza nie zostan¹ zapomniane, a œl¹ska szko³a
geologii stosowanej, któr¹ stworzy³eœ, bêdzie rozwijana.
D³ug jaki mamy wobec Ciebie bêdziemy sp³acaæ, jak
Pan Bóg pozwoli, a wiedzê któr¹ nam przekaza³eœ, bêdziemy rozpowszechniaæ dalej.
W dobrych zawodach udzia³ bra³eœ, na znakomitych
uczelniach studiowa³eœ i pracowa³eœ, wielkiego im splendoru przydaj¹c, do œwiatowej nauki o wêglu i zag³êbiach
wêglowych oraz geologii stosowanej swój znacz¹cy wk³ad
wnosz¹c.
Spoczywaj Profesorze w pokoju na wiecznej szychcie!
Krystian Probierz

Gerd Lüttig 1926–2010
W œrodku upalnego lata dotar³a do nas smutna wiadomoœæ o œmierci Profesora Gerda Lüttiga, nestora niemieckiej geologii, teoretyka, praktyka, badacza i dydaktyka;
naukowca zajmuj¹cego siê kartografi¹ geologiczn¹, specjalisty w dziedzinie geologii z³ó¿, hydrogeologii i geologii in¿ynierskiej. Najwiêksze zas³ugi dla rozwoju geologii
po³o¿y³ w dziedzinie metodyki badañ skandynawskich
narzutniaków przewodnich w osadach czwartorzêdowych
pó³nocnych Niemiec. W³aœnie z t¹ dziedzin¹ nauki jest w
Polsce najczêœciej kojarzony.
Gerd Lüttig urodzi³ siê 21 wrzeœnia 1926 r. w niewielkiej miejscowoœci na przedmieœciach Lipska. Pod koniec
wojny przeniós³ siê do Dolnej Saksonii. W 1952 r. na studiach geologicznych na Uniwersytecie Georga Augusta w
Getyndze obroni³ pracê dyplomow¹ pt. Wczesno- i œrodkowoplejstoceñskie zasiêgi l¹dolodu pomiêdzy Górami Harz
a rzek¹ Weser (Alt- und mittelpleistozäne Eisrandlagen
zwischen Harz und Weser; t³um. autorki).
W 1953 r. Profesor zosta³ zatrudniony w Urzêdzie ds.
Badañ Pod³o¿a w Hanowerze (Amt für Bodenforschung in
Hannover; póŸniejsza nazwa – Dolnosaksoñski Urz¹d Badania Pod³o¿a i Federalny Instytut Nauk Geologicznych i
Surowców – Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung und Bundesanstalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe, NLBBGR), gdzie zdobywa³ doœwiadczenie
zawodowe. W 1956 r. zda³ drugi egzamin pañstwowy, który nada³ Mu uprawnienia geologa landu Dolna Saksonia.
W 1962 r. obj¹³ stanowisko kierownika Zak³adu Kartografii, a piêæ lat póŸniej – dyrektora Zarz¹du ds. Zadañ Dolnej
Saksonii we wspomnianym urzêdzie. W 1970 r. powo³a-
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no Go na stanowisko wiceprzewodnicz¹cego NLBBGR.
Funkcjê tê pe³ni³ przez 10 lat.
Obowi¹zki zawodowe we wspomnianym instytucie Gerd
Lüttig ³¹czy³ z zajêciami dydaktycznymi. Od 1963 r. by³
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wyk³adowc¹ na Politechnice w Brunszwiku, gdzie habilitowa³ siê w 1969 r. i zosta³ zatrudniony jako profesor nadzwyczajny. W 1980 r. otrzyma³ propozycjê objêcia
Katedry Geologii Stosowanej na Uniwersytecie Erlangen-Nürnberg. Wyk³ady prowadzi³ równie¿ na Politechnice w
Hanowerze i na Uniwersytecie w Getyndze, na którym
przyznano Mu tytu³ profesora honorowego. Po przejœciu w
1992 r. na emeryturê kontynuowa³ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ na Uniwersytecie w Brukseli.
Profesor opublikowa³ wyniki swych prac badawczych
w ok. 400 publikacjach. Zami³owanie do s³owa drukowanego wyniós³ z domu rodzinnego: wizyty w biurze Wydawnictwa Brockhaus, w którym Jego ojciec by³ dyrektorem technicznym, nie mog³y nie pozostawiæ œladu na Jego
póŸniejszej, jak¿e owocnej dzia³alnoœci publikacyjnej. By³
tak¿e za³o¿ycielem kilku serii naukowych. Spoœród nich
trzeba wspomnieæ przede wszystkim o Newsletter on Stratigraphy, którego przez 33 lata by³ redaktorem naczelnym
(w tym czasie wydano 40 tomów).
Gerd Lüttig odniós³ niebywa³e zas³ugi dla rozwoju
metod badawczych i interpretacyjnych w dziedzinie badañ
skandynawskich narzutniaków przewodnich, a tak¿e dotycz¹cych analizy ¿wirów czy w¹skiego aspektu ich morfometrii. W 1958 r. wprowadzi³ do specjalistycznej literatury
geologii czwartorzêdu termin teoretyczne centrum g³azowe
(TGZ – das Theoretische Geschiebezentrum). Jest to matematycznie wyliczona para liczb, bêd¹cych œrednimi wartoœciami wspó³rzêdnych geograficznych obszarów Ÿród³owych wszystkich eratyków przewodnich obecnych w analizowanej próbce. Do Jego zas³ug nale¿y tak¿e podanie
wartoœci wspó³rzêdnych œrodków wychodni poszczególnych ska³ przewodnich – dziêki temu wszyscy ci, którzy
wyliczaj¹ TGZ, pos³uguj¹ siê takimi samymi wspó³rzêdnymi, co zwiêksza porównywalnoœæ wyników. Jego analiza
TGZ jest z powodzeniem stosowana w Niemczech, w Danii oraz w Polsce (w tym m.in. przez autorkê niniejszego
wspomnienia).
Zainteresowanie Profesora osadami powierzchniowymi
nie ogranicza³o siê tylko do narzutniaków skandynawskich; bliskie Mu by³y tak¿e zagadnienia rozwoju strategii
badawczych surowców niemetalicznych, takich jak piasek,
¿wir, wêgiel brunatny, torf. Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e ponad
80% zapotrzebowania na surowce mineralne jest zaspokajane z osadów przypowierzchniowych, przypisywa³ im
du¿e znaczenie gospodarcze. Wiele lat zajmowa³ siê górnictwem torfu – surowca maj¹cego szczególne znaczenie
w Dolnej Saksonii. Z jego inicjatywy powsta³o Niemieckie
(a potem Miêdzynarodowe) Towarzystwo Wiedzy o Torfie
i Torfowiskach.
Podobnie bogaty jak dzia³alnoœæ naukowa jest spis
urzêdów i funkcji, które G. Lüttig pe³ni³ zarówno w krajowych, jak i miêdzynarodowych komisjach, radach naukowych i prezydiach. Warto tu wspomnieæ:
 przewodniczenie Europejskiej Asocjacji Geologicznej, Niemieckiemu Towarzystwu Wiedzy o Torfie i
Torfowiskach oraz Komisji ds. Miêdzynarodowej
Mapy Geologicznej Europy, powsta³ej z inicjatywy
Miêdzynarodowego Kongresu Geologicznego;

 pe³nienie funkcji wicerzewodnicz¹cego Niemiec-

kiego Stowarzyszenia Czwartorzêdu DEUQUA oraz
niemieckiego przedstawiciela w Komisji Stratygraficznej IUGS i niemieckiej komisji UNESCO.
Profesor utrzymywa³ kontakty naukowe i prywatne z
wieloma geologami œwiatowej s³awy, z którymi nierzadko
rozmawia³ w ich w³asnym jêzyku. Jego serdecznoœæ i
otwartoœæ sprzyja³a zjednywaniu sobie coraz to nowych
przyjació³, pomaga³a równie¿ zbli¿aæ do siebie przedstawicieli ró¿nych narodów.
Wœród odznaczeñ, które zosta³y przyznane Gerdowi
Lüttigowi, znajduj¹ siê: Medal Uniwersytetu w Helsinkach, Nagroda im. Alexandra von Humboldta Francuskiego Ministerstwa Badañ i Technologii (1986), Medal im.
Carla Alberta Webera Niemieckiego Towarzystwa Wiedzy
o Torfie i Torfowiskach (1994), Medal im. Laszla Emszta
Wêgierskiego Komitetu Narodowego International Peat
Society, Medal im. Leonarda da Vinci Niemieckiego
Zwi¹zku Przemys³u Piasku i ¯wiru (1995), Medal im.
Albrechta Pencka Niemieckiego Stowarzyszenia Czwartorzêdu DEUQUA. W dowód uznania wielkich zas³ug Profesora wyró¿niono tak¿e cz³onkostwem honorowym nastêpuj¹cych towarzystw naukowych: International Peat
Society, Wêgierskiego Towarzystwa Balneologicznego
(1994) i Towarzystwa Wiedzy o Narzutniakach (2006).
W ostatnich latach G. Lüttig, zwolniony z wielu odpowiedzialnych i czasoch³onnych funkcji, móg³ wreszcie poœwiêciæ siê tej dziedzinie, której by³ wierny ca³e zawodowe
¿ycie – opublikowa³ podsumowania wieloletnich prac analitycznych nad eratykami przewodnimi. Te regionalne korelacje obejmowa³y Szlezwik-Holsztyn i Meklemburgiê
(1992, 2005), Czechy (1997) oraz regiony Europy objête
zlodowaceniem plejstoceñskim (1999). Ubolewa³, ¿e nie
dotar³ z badaniami nad Wis³ê i Wartê. Liczy³, ¿e ta luka
zostanie wype³niona.
We wrzeœniu 2006 r. Profesor Gerd Lüttig obchodzi³
80. urodziny. Z tej okazji wydano tom jubileuszowy Archiv
für Geschiebekunde pod redakcj¹ W. Bartholomäusa z artyku³ami autorów z ca³ej Europy, zwi¹zanych z Nim zainteresowaniami badawczymi. Z tego tomu pochodzi równie¿
materia³ biograficzny autorstwa M. Kosinowskiego (Arch.
f. Geschiebekunde, 5: 7–18) wykorzystany w niniejszym
wspomnieniu.
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