
FRANCISZKA SZYMAKOWSKA-BIRKENMAJER

(1927 – 2007)

W lutym 2007 roku odesz³a od nas doc. dr Franciszka Szyma- 
kowska-Birkenmajer, nieod¿a³owana „Niusia”, wieloletni cz³onek 
Polskiego Towarzystwa Geologicznego, emerytowany pracownik
Pañstwowego Instytutu Geologicznego, wspania³a kole¿anka. Jej
ca³e ¿ycie zawodowe by³o zwi¹zane z Oddzia³em Karpackim PIG
w Krakowie i z Karpatami. 

Franciszka Szymakowska urodzi³a siê 5 lutego 1927 roku
w Krakowie. Studia geologiczne na Wydziale Matematyczno-
Przyrodniczym Uniwersytetu Jagielloñskiego ukoñczy³a w 1952
roku. Jeszcze w czasie studiów rozpoczê³a pracê w Pañstwowym
Instytucie Geologicznym, gdzie zosta³a zatrudniona 1 lipca 1951
roku i pracowa³a bez przerwy a¿ do przejœcia na emeryturê, co
mia³o miejsce 28 lutego 1997 roku. Jej zainteresowania i dorobek
naukowy wi¹za³y siê ze stratygrafi¹ i tektonik¹ Karpat.

Swoj¹ przygodê z geologi¹ karpack¹ rozpoczê³a badaniami
w rejonie Sanoka (okolice Mrzyg³odu, Temeszowa, Tyrawy Wo-
³oskiej, Zawadki, Stañkowej, Rozpucia) i Dominikowic w okoli-
cach Gorlic, gdzie wykona³a pierwsze szczegó³owe zdjêcia geolo-
giczne w skali 1:25000. Dziêki talentowi plastycznemu, wszyst-
kie Jej opracowania graficzne by³y na najwy¿szym poziomie.
Prace te podsumowa³a publikacja dotycz¹ca rozwoju warstw
kroœnieñskich, która ukaza³a siê w Kwartalniku Geologicznym
(Szymakowska, 1959). Kolejne prace dotyczy³y stratygrafii i tek-
toniki rejonu Tyrawy Solnej - Witry³owa (Szymakowska, 1960),
Mrzyg³odu i Kamienicy (Szymakowska, 1961). Jej zaintereso-
wania stref¹ nasuniêcia œl¹skiego zaowocowa³y prac¹ „Budowa
geologiczna jednostki œl¹skiej i podœl¹skiej miêdzy Wol¹ Brzo-
steck¹ - B¹cza³k¹ od NW a Wêglówk¹ od SE”, za któr¹ uzyska³a
stopieñ doktora nauk przyrodniczych, nadany 20 czerwca 1970
roku. By³o to szczegó³owe opracowanie obszaru badañ w skali
1:10000.

Szczególne Jej zainteresowania badawcze by³y zwi¹zane z
brze¿nymi strefami nasuniêæ œl¹skiego, podœl¹skiego oraz magur-
skiego, zw³aszcza wystêpowaniem tzw. p³atów znajduj¹cych siê
na pó³noc od tych nasuniêæ (Szymakowska, 1966). Wysunê³a
hipotezê o olistromowej genezie niektórych z nich (Szyma-
kowska, 1976, 1981; Jasionowicz & Szymakowska, 1963). 

Wœród wielu publikacji do cent F. Szymakowskiej nale¿y
wymieniæ opracowanie egzotyków w warstwach kroœnieñskich

(1961), utworach dolnej kredy (1980), bentonitów w utworach
kredowych w paœmie Che³m-Czarnorzeki (1962), senoñskich mar- 
gli fukoidowych (1964) oraz facji frydeckiej w warstwach isteb-
niañskich (1963) i dolnej kredy w depresji strzy¿owskiej (1967).
Dr Franciszka Szymakowska w 1973 roku zosta³a powo³ana na
stanowisko docenta w Pañstwowym Instytucie Geologicznym.

Na uwagê zas³uguje tak¿e opracowanie fauny g³owonogów,
z kolekcji gromadzonej przez szereg lat podczas eksploatacji pias-
kowców w kamienio³omie w Stêpinie. Pierwsza praca na ten temat 
ukaza³a siê w roku 1965, a kolejne w latach 1981 i 1988. S¹ to w
zasadzie jedyne opracowania stratygrafii utworów fliszowych
oparte o tê grupê skamienia³oœci (Szymakowska, 1977).

Doc. dr F. Szymakowska-Birkenmajer odkry³a osady œrodko-
wego miocenu (badenu) w okolicach Gorlic (1967, 1968), dla
których uda³o siê Jej zebraæ oryginalne i unikatowe materia³y,
z których tylko czêœæ opublikowa³a. Jej zainteresowania zwi¹zane
by³y tak¿e z osadami mioceñskimi rowu przedgórskiego, sk¹d na
podstawie wykonanych wierceñ opisa³a zjawiska olistostromowe
(Szymakowska, 1988). Wyniki swoich prac prezentowa³a tak¿e na 
sympozjach, konferencjach i kongresach miêdzynarodowych.

W zakresie kartografii geologicznej Jej dorobek zwi¹zany by³ 
z opracowaniem licznych arkuszy Szczegó³owej Mapy Geolo-
gicznej Polski w skali 1:50000, zarówno dla wydania tymczaso-
wego (Osielec, Sucha, Kalwaria Zebrzydowska, Pilzno, Frysztak,
Jedlicze), jak i w wersji kolorowej wraz z objaœnieniami teksto-
wymi, z których nale¿y wymieniæ m.in. arkusze Jedlicze i Jas³o.
By³a równie¿ wspó³autorem arkusza „Jas³o” Mapy geologicznej
Polski 1:200000. Pozostawi³a nie dokoñczone opracowanie pod-
sumowuj¹ce Jej prace zwi¹zane z tektonik¹ œrodkowej czêœci
polskich Karpat.

Doc. dr Franciszka Szymakowska-Birkenmajer wnios³a zna-
cz¹cy wk³ad w rozwój geologii karpackiej. Pozosta³ po niej bogaty 
materia³ terenowy zachowany w formie materia³ów rêkopiœ-
miennych. Jej praca by³a doceniana w Pañstwowym Instytucie
Geologicznym: w 1979 roku otrzyma³a odznakê „Zas³u¿ony
Pracownik Instytutu Geologicznego”, a w 1981 „Zas³u¿ony dla
Polskiej Geologii”. Bra³a czynny udzia³ w Zjazdach Polskiego
Towarzystwa Geologicznego, a w niektórych z nich by³a wspó³-
organizatork¹. Uczestniczy³a w konferencjach miêdzynarodo-
wych, a jej aktywnoœæ w pracach Asocjacji Karpacko-Ba³kañskiej
by³a znacz¹ca i doceniana.

By³a osob¹ ¿yczliw¹ i uœmiechniêt¹, chocia¿ ¿ycie J¹
boleœnie doœwiadcza³o. Nigdy nie narzeka³a na swe obowi¹zki,
a zawsze umia³a godziæ prace terenowe ze zorganizowaniem
opieki nad najbli¿szymi. Znana by³a równie¿ z mi³oœci do zwie-
rz¹t, którymi opiekowa³a siê ratuj¹c je niejednokrotnie z opresji.

By³a mistrzyni¹ kuchni. Do leg end w œrodowisku geologów
krakowskich przesz³y jej wypieki, zw³aszcza serniki i „s³one
torty”. Równie wielk¹ pasj¹ darzy³a teatr i operê. Spotykaliœmy siê 
z „Niusi¹” wielokrotnie na ró¿nych spotkaniach organizowanych
w Oddziale Karpackim PIG dla emerytowanych pracowników
oficjalnie i bardziej prywatnie, gdy zagl¹da³a do tych, z którymi
pracowa³a (niejednokrotnie z bardzo dobrymi wypiekami).

Jej ostatnie lata – jak sama podkreœla³a – nale¿a³y do bardzo
szczêœliwych. Mamy nadziejê, ¿e nadal spogl¹da na nas z zadowo- 
leniem i ¿yczliwym uœmiechem.

Antoni Wójcik
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