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Dr hab. in¿. Andrzej Jerzy Krawczyk, profesor nadzwyczajny 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krako-
wie by³ przez ca³y czas swojej dzia³alnoœci naukowej zwi¹zany z
macierzystym Wydzia³em Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodo-
wiska tej Uczelni. Aczkolwiek ukoñczy³ On studia na kierunku
Geofizyka, to wszystkie szczeble swojej kariery naukowej zwi¹za³
z dzisiejsz¹ Katedr¹ Geologii Ogólnej i Geoturystyki, która na
przestrzeni wielu lat Jego pracy kilkukrotnie zmienia³a nazwê.
Dysponuj¹c niekwestionowan¹ pasj¹ badawcz¹, wysokimi umie-
jêtnoœciami i wielkim zasobem wiedzy w zakresie nauk œcis³ych,
g³ównie szeroko rozumianej matematyki, przez ca³e swoje ¿ycie
naukowe stara³ siê po³¹czyæ naukê przyrodnicz¹, jak¹ jest geolo-
gia, z nauk¹ œcis³¹, jak¹ jest matematyka. Tej idei pozosta³ wierny
do koñca swojej dzia³alnoœci naukowej, tak niespodziewanie nagle 
przerwanej.

Dr hab. in¿. Andrzej Krawczyk, prof. AGH, urodzi³ siê 1 kwie- 
tnia w Krakowie w roku 1945. Po ukoñczeniu III Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie podj¹³ On
studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie, które ukoñczy³ w marcu 1969 roku z
tytu³em magistra in¿yniera geofizyka. W tym samym roku podj¹³
pracê w Katedrze Geologii macierzystego Wydzia³u.

Myœl¹ przewodni¹ ca³ej Jego dzia³alnoœci naukowej i zwi¹za-
nej z ni¹ dzia³alnoœci¹ dydaktyczn¹, by³o wszechstronne wyko-
rzystanie metod matematycznych w naukach geologicznych. W po- 
cz¹tkowym okresie swojej pracy by³a to dopiero nowa, powoli
wkraczaj¹ca na polski grunt dziedzina badañ z pogranicza mate-
matyki i geologii. Dziêki rozleg³ej, stale pog³êbianej wiedzy mate-
matycznej, zdobytej w czasie studiów na kierunku Geofizyka, oraz
nieustannemu jej pog³êbianiu w oparciu o studia gromadzonej przez 
niego literatury przedmiotu, prof. A. Krawczyk by³ doskonale przy- 
gotowany do podjêcia takiego wyzwania. 

Pocz¹tkowo skoncentrowa³ siê na zastosowaniu metod mate-
matycznych i informatyki w procesach sedymentacji, czego rezulta-
tem by³a Jego praca doktorska pod tytu³em Charakterystyka sedy-
mentologiczna procesu sedymentacji fliszu podhalañskiego, obro-
niona w czerwcu 1977 roku, a napisana pod promotorsk¹ opiek¹ prof. 
dr. hab. in¿. Janusza Kolarczyka. Poszerzaj¹c stopniowo obszar
swoich badañ obj¹³ nimi równie¿ inne rejony Karpat, koncentruj¹c

siê na zagadnieniach stratygrafii iloœciowej formacji terygenicz-
nych, oraz nad mo¿liwoœciami rekonstrukcji mechanizmów de-
pozycji osadów. Rezultatem tych badañ by³a rozprawa habilita-
cyjna pod tytu³em Metody matematyczne w stratygrafii. Studium
metodologiczne, opublikowana w Zeszytach Naukowych AGH,
Kwartalnik Geologiczny, której recenzentami byli: prof. dr in¿. K.
Birkenmajer, prof. dr hab. in¿. Janusz Kolarczyk, oraz prof. dr hab.
in¿. Inez Wiatr. Dokona³ w niej syntezy i krytycznej oceny aktual-
nego stanu stratygrafii iloœciowej, zwracaj¹c uwagê na algorytmy
poprawne metodologicznie. Podj¹³ równie¿ próbê w³aœciwego me-
todologicznie toku nakreœlenia iloœciowej analizy sedymentolo-
gicznej. Jego tytu³ doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o
Ziemi zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ Rady Wydzia³u Geologii,
Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH w Krakowie 15 lutego 1993
roku. W czasie kolokwium habilitacyjnego wyg³osi³ wyk³ad pod
tytu³em Wielkie wymierania, czyli o bezdro¿ach myœli geologicznej,
bardzo pozytywnie odebrany przez Radê Wydzia³u, œwiadcz¹cy
jednoczeœnie o Jego wszechstronnych zainteresowaniach geolo-
gicznych. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH zosta³
powo³any decyzj¹ Rady Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony
Œrodowiska 1.07.1999 roku. 

Wykorzystuj¹c swój warsztat badawczy prof. A. Krawczyk
prowadzi³ równolegle dzia³ania maj¹ce na celu rozpoznanie bu-
dowy geologicznej z³ó¿ karpackich diatomitów, dolnoœl¹skich su-
rowców ceramicznych, trzeciorzêdowych wêgli brunatnych i pier-
wiastków promieniotwórczych. Opracowa³ w tym celu systemy
komputerowe dla iloœciowej analizy zmiennoœci przestrzennej z³ó¿,
archiwizowania i przetwarzania uzyskanych danych. 

W nastêpnych latach swojej dzia³alnoœci naukowej prof. A.
Krawczyk zajmowa³ siê równie¿ zagadnieniami dotycz¹cymi mate- 
matycznych podstaw tworzenia standardów dendrochronologicz-
nych, oraz analiz¹ zmiennoœci sekwencji przyrostów rocznych i re-
konstrukcji paleoklimatycznych. Opracowa³ specjalistyczne pro-
gramy komputerowe, takie jak: TRFour do spektralnej analizy sek-
wencji dendrochronologicznych i Wolf do poszukiwania w sek-
wencjach dendrochronologicznych cyklicznoœci zwi¹zanej z ak-
tywnoœci¹ s³oñca. Jest równie¿ twórc¹ programu komputerowego
FractProf do symulacji i analizy profili litostratygraficznych za
pomoc¹ fraktalnego modelu Plotnicka, oraz dwu specjalistycz-
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nych baz danych: GEOKAR – geologiczno-sedymentacyjnej i
TreeRings – dendrochronologicznej.

Prof. Andrzej Krawczyk jest autorem b¹dŸ wspó³autorem
ponad 80 publikacji naukowych, oraz kilkudziesiêciu materia³ów
konferencyjnych i niepublikowanych opracowañ dla przemys³u.
Wyg³osi³ kilkadziesi¹t referatów na konferencjach i sympozjach,
krajowych i miêdzynarodowych.

W swojej dzia³alnoœci dydaktycznej, podobnie jak we wszy-
stkich swoich poczynaniach, Prof. Krawczyk by³ niezwykle su-
mienny, dok³adny, skrupulatny wrêcz perfekcyjny. Jeszcze za
czasów „maszyny do pisania” opracowywa³ materia³y pomoc-
nicze do prowadzonych przez siebie zajêæ, które nieustannie
udoskonala³. Nale¿y tu wymieniæ powsta³e z du¿ym Jego udzia-
³em opracowania: Materia³y pomocnicze do æwiczeñ terenowych z
geologii dynamicznej, Podstawowe metody modelowania w geo-
logii, czy Podstawowe metody matematyczne w geologii. Opra-
cowa³ równie¿ obszerne multimedialne pakiety dydaktyczne do
przedmiotów Geologia ogólna i Metody matematyczne. By³ tak¿e
jednym z autorów niepublikowanych materia³ów pomocniczych
do æwiczeñ terenowych w Sudetach i Pieninach a tak¿e do æwi-
czeñ laboratoryjnych z geologii ogólnej. Gdy nasta³a „era kom-
puterów” pomoce te osi¹gnê³y kszta³t idealny, co do zawartoœci i
szaty graficznej. W³aœnie z tych materia³ów, powszechnie u¿y-
wanych przez studentów po dziœ dzieñ, korzysta³o wiele rocz-
ników studentów. Do legendy przesz³y te¿ zestawy pytañ egzami-
nacyjnych, przygotowywane przez Niego niemal indywidualnie
dla ka¿dego studenta, a nie by³y to wcale ma³e roczniki.

Prof. Andrzej Krawczyk prowadzi³ szereg wyk³adów, w tym
wyk³ady autorskie, oraz æwiczeñ, laboratoriów i zajêæ terenowych
– równie¿ na studiach doktoranckich, z takich przedmiotów jak:
geologia ogólna, metody matematyczne i informatyka w geologii,
statystyka, geoinformatyka, podstawy u¿ytkowania komputerów,
grafika komputerowa, podstawy programowania, edytory tekstów, 
arkusze kalkulacyjne, programowanie i inne. By³ zapraszany rów- 
nie¿ przez szeœæ lat do prowadzenia wyk³adów metody statys-
tyczne w geologii na Uniwersytecie Jagielloñskim. By³ cz³onkiem
zespo³u, który opracowa³ oryginalny pro gram studiów na nowym
kierunku informatyka stosowana i specjalnoœci geoinformatyka
dla Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH.

Prof. Andrzej Krawczyk by³ promotorem kilkudziesiêciu
prac magisterskich i in¿ynierskich na Wydziale Geologii, Geofi-
zyki i Ochrony Œrodowiska AGH i opiekunem naukowym szeregu 
studentów o indywidualnym programie nauczania. By³ recenzen-
tem trzech rozpraw habilitacyjnych i jednej doktorskiej. 

Prof. Andrzej Krawczyk by³ jednym z za³o¿ycieli Sekcji
Geologii Matematycznej w obrêbie Polskiego Towarzystwa Geo-
logicznego, którego by³ cz³onkiem w latach 1971–1994, a od roku
1978 organizowa³ seminaria naukowo-dyskusyjne w obrêbie tej
sekcji. By³ równie¿ cz³onkiem Komisji Geoinformatyki na
Wydziale Przyrodniczym Polskiej Akademii Umiejêtnoœci. Przez
szereg lat, poczynaj¹c od roku 1972 do 1997 by³ wspó³organizato-
rem i czynnym uczestnikiem kolejnych dwudziestu ogólnokra-
jowych i miêdzynarodowych konferencji naukowych Sympozjum
zastosowañ matematyki i informatyki w geologii, organizowanych
na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH,
przy wspó³udziale wspomnianej Sekcji Geologii Matematycznej
Polskiego Towarzystwa Geologicznego, gromadz¹cych krajo-
wych i zagranicznych geologów matematycznych.

W swojej dzia³alnoœci organizacyjnej prof. Krawczyk pe³ni³
w okresie 1985–1987 obowi¹zki zastêpcy dyrektora Instytutu
Geologii i Surowców Mineralnych AGH. Przez wiele lat by³ rów-
nie¿ zastêpc¹ kierownika dzisiejszej Katedry Geologii Ogólnej
i Geoturystyki. By³ senatorem AGH, pe³ni³ równie¿ funkcjê Pe³-
nomocnika Dziekana d/s Informacji i Materia³ów Promocyjnych,
Cz³onka Dziekañskiej Komisji ds. Kszta³cenia. Bra³ równie¿
czynny udzia³ w pracach Wydzia³owej Komisji d/s Programu

Studiów i przez kilka lat przewodniczy³ Wydzia³owej Komisji Bu- 
d¿etowej. 

Prof. Krawczyk wielokrotnie otrzymywa³ nagrody Rektora
AGH za dzia³alnoœæ naukow¹, organizacyjn¹ i dydaktyczn¹. I tak
w latach 1973, 1984, 1986 otrzyma³ nagrody za dzia³alnoœæ
dydaktyczno-organizacyjn¹ i za publikacje, a w roku 1981 za
organizacjê Szko³y Matematycznej i organizacjê sympozjów
naukowych dotycz¹cych zastosowañ metod matematycznych w
geologii. Z kolei w roku 2000 otrzyma³ nagrodê za opracowanie
planów studiów dla specjalnoœci Geoinformatyka na kierunku
Górnictwo i Geologia, a w roku 2003 za opracowanie programu
studiów oraz programów wybranych przedmiotów na kierunku
Informatyka stosowana. Za swoj¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i dydak-
tyczn¹ zosta³ w roku 1990 odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi a
w roku 2000 Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Poczynaj¹c od roku 2002 do 2011 by³ cz³onkiem Komitetu
Redakcyjnego Pisma Przyrodniczego Wszechœwiat, pe³ni¹c rolê
sekretarza Redakcji. Od 1978 do 1993 by³ równie¿ sekretarzem a
nastêpnie cz³onkiem Redakcji Kwartalnika AGH, Geologia, oraz
cz³onkiem Naczelnej Organizacji Technicznej.

My, wszyscy Jego starsi i m³odsi koledzy i przyjaciele, mie-
liœmy zawsze w Andrzeju pomoc i wsparcie przy rozwi¹zywaniu
trudnych dla nas problemów, nie tylko matematycznych. Nigdy
nie odmawia³ swojej pomocy, nie ka¿¹c czekaæ na rozmowê z
Nim, „a¿ bêdzie mia³ czas”, jak to niestety jest czêsto praktyko-
wane. By³ On doskona³ym, zdyscyplinowanym, pomys³owym i
sumiennym wspó³autorem; sam chêtnie nawi¹zywa³ wspó³pracê z
kolegami w badaniach z bardzo ró¿nych dziedzin geologii,
umiejêtnie dobieraj¹c matematyczne metody badawcze a póŸniej
formu³uj¹c wnioski, czêsto zaskakuj¹ce dla wspó³autora i trudne
do przewidzenia na pocz¹tku wspó³pracy. Mia³ na³ogi, a któ¿ ich
nie ma, kocha³ kawê i papierosy. W wolnych chwilach pasjonowa³
siê muzyk¹ klasyczn¹ i histori¹ II wojny œwiatowej.

Przez ca³e ¿ycie gromadzi³, czêsto za w³asne pieni¹dze, bo-
gaty zbiór ksi¹¿ek a póŸniej innych noœników informacji ze swojej 
ulubionej geologii matematycznej i co istotne, na bie¿¹co korzys-
ta³ z ich zawartoœci. Bardzo lubi³ pracê w terenie; niestety, stop-
niowo pogarszaj¹ce siê zdrowie zmusi³o Go do podjêcia bardziej
kameralnych, stacjonarnych badañ i zrezygnowania z tak lubia-
nych przez Niego terenowych praktyk z Geologii ogólnej.

Doœwiadczony wieloletni¹ ciê¿k¹ chorob¹ ¯ony, jej œmierci¹, 
zmagaj¹c siê z w³asnym zdrowiem, zachowywa³ zawsze psy-
chiczn¹ równowagê i pogodê ducha. W swoich kontaktach z oto-
czeniem, a szczególnie ze studentami, by³ wymagaj¹cy, ale
znacznie wiêcej zawsze wymaga³ od siebie. Jego pokój w bu-
dynku A-0 na drugim piêtrze, w którym mo¿na Go by³o zastaæ w
niedziele i œwiêta, by³ jego drugim domem, a pod koniec ¿ycia
chyba nawet pierwszym.

Jego pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim zgromadzi³ nie
tylko Rodzinê, przyjació³ i wspó³pracowników, ale tak¿e szerok¹
rzeszê studentów.

Jacek Rajchel

Wykaz wa¿niejszych publikacji (w porz¹dku
chronologicznym)

Jerzmañska, A., Kotlarczyk, J. & Krawczyk, A., 1973. In tro duc -
tion to quan ti ta tive stud ies on vari a tion of Paleogene ichtio-
fauna of the Carpathians. Rocznik Polskiego Towarzystwa
Geologicznego, 43: 83–117. [In Pol ish, with Eng lish sum -
mary.]

Bilan, W. & Krawczyk, A., 1975. An at tempt of es ti ma tion of the
tax o nomic po si tion of some spe cies of the subfamily Maslo-
vicharoideae Saidakovsky. Zeszyty Naukowe AGH, Kwar-
talnik Geologia, l: 29–54.

182 CHRON I CLE OF THE POL ISH GEO LOG I CAL SO CI ETY



Kotlarczyk, J., Krawczyk, A. & Jerzmañska, A., 1975. Vari abil ity
of Carpathian ichthyofauna in the light of the sta tis ti cal Ro-
dionow’s method. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geolo-
gicznego, 45: 191–214.

Krawczyk, A., 1977. A sto chas tic model of flysch sed i men ta tion.
Zeszyty Naukowe AGH, Kwartalnik Geologia, 3: 53–59. [In
Pol ish, with Eng lish sum mary.]

Krawczyk, A., 1978. Modal cy cles in ran dom lithostratigraphic
se quences. Zeszyty Naukowe AGH, Kwartalnik Geologia, 4:
35–38. [In Pol ish, with Eng lish sum mary.]

Krawczyk, A., 1979. Markow’s chain as sto chas tic model of
flysch sed i men ta tion. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geolo- 
gicznego, 49: 155–164. [In Pol ish, with Eng lish sum mary.]

Krawczyk, A., 1979. Rhythmicity of the Podhale Flysch in the
Ligot of time se ries anal y sis. Zeszyty Naukowe AGH,
Kwartalnik Geologia, 5: 43–57. [In Pol ish, with Eng lish sum -
mary.]

Krawczyk, A., 1980. Some charactreistics of the sed i men ta tion
pro cess of the Podhale Flysch. Rocznik Polskiego Towa-
rzystwa Geologicznego, 50: 55–98. [In Pol ish, with Eng lish
sum mary.]

Krawczyk, A. (ed.), 1979. Materia³y pomocnicze do æwiczeñ tere-
nowych z geologii dynamicznej w Szczawnicy-Kroœcienku.
AGH, Kraków, 34 pp. [In Pol ish.]

Krawczyk, A., 1980. On the study of lithostratigraphic se quence
ran dom ness with the method of modal cy cles. Bul le tin of the
Pol ish Acad emy of Sci ences, Earth Sci ences, 28: 69–73.

Krawczyk, A. & S³omka, T., 1981. Trace-fos sil Paleodictyon from 
the Szlachtowa For ma tion (?Up per Toarcian–Lower Aale-
nian) of the Pieniny Klippen Belt, Po land. Studia Geologica
Polonica, 70: 67–72.

S³omka, T., Krawczyk, A., Kotlarczyk, J., Myszka, R. & S³omka,
E., 1981. Idea of the com puter bank con tain ing geo log i cal
sur face data for the Pol ish Flysch Carpathians. Zeszyty Nau-
kowe AGH, Kwartalnik Geologia, 7: 49–64. [In Pol ish, with
Eng lish sum mary.]

Krawczyk, A., 1982. A crit i cal eval u a tion of some meth ods of pro -
file di vi sion into ho mo ge neous sec tions. Bul le tin of the Pol ish 
Acad emy of Sci ences, Earth Sci ences, 30: 111–120.

Krawczyk, A. & S³omka, T., 1982. Podstawowe metody modelo-
wania w geologii. Materia³y pomocnicze do æwiczeñ. Skrypty
Uczelniane AGH, 866, AGH, Kraków. 185 pp. [In Pol ish.]

Krawczyk, A. & Alexandrowicz, S. W., 1982. Meth ods o rank cor -
re la tion in anal y sis of the geo log i cal data. Zeszyty Naukowe
AGH, Kwartalnik Geologia, 8: 5–22. [In Pol ish, with Eng lish
sum mary.]

G³uchowski, E., Krawczyk, A. & S³omka, T., 1983. Isocrinida
from the Szlachtowa For ma tion (Ju ras sic) of the Pieniny Kli-
ppen Belt, Carpathians, Po land. Studia Geologica Polonica,
77: 83–89.

Krawczyk, A. & S³omka, T., 1986. De vel op ment and sed i men ta -
tion of the Szlachtowa For ma tion (Ju ras sic flysch) east of
Szczawnica (Grajcarek Unit, Pieniny Klippen Belt, Carpa-
thians). Studia Geologica Polonica, 88: 33–134. [In Pol ish,
with Eng lish sum mary.]

G³uchowski, E., Krawczyk, A., Myszkowska, J. & S³omka, T.,
1986. Lithofacies and fauna of Bajocian cri noid lime stone
near Dursztyn (Czorsztyn Suc ces sion, Pieniny Klippen Belt,
Carpathians). Studia Geologica Polonica, 88: 143–155.

Kotlarczyk, J., Krawczyk, A., Myszka, R., S³omka, E. & S³omka,
T., 1986. An anal y sis of vari abil ity in the Up per Cre ta ceous
de posit of ce ramic raw ma te rial in the North-Sudetic Syn-
cline. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 351: 87–131. [In
Pol ish, with Eng lish sum mary.]

Krawczyk, A. & S³omka, T., 1986. Podstawowe metody mate-

matyczne w geologii. Skrypty Uczelniane AGH, 1026, AGH,
Kraków, 185 pp. [In Pol ish.]

Krawczyk, A. & S³omka, T., 1987. Ex otic rocks from the Szlach-
towa For ma tion (Ju ras sic flysch) of the Pieniny Klippen Belt,
Carpathians. Studia Geologica Polonica, 92: 69–74. [In Pol -
ish, with Eng lish sum mary.]

Krawczyk, A. & Zuchiewicz, W., 1988. Re gional vari abil ity of
phys io graphic pa ram e ters of catch ment ar eas and their re la -
tion to geo log i cal struc ture of the Dunajec drain age ba sin,
Pol ish West Carpathians. Zeszyty Naukowe AGH, Kwartalnik
Geologia, 14: 5–38. [In Pol ish, with Eng lish sum mary.]

Krawczyk, A., 1990. Math e mat i cal meth ods in stra tig ra phy – a
meth od olog i cal study. Zeszyty Naukowe AGH, Kwartalnik
Geologia, 16: 1–178. [In Pol ish, Eng lish sum mary.]

Kotlarczyk, J., Krawczyk, A. & Leœniak, T., 1991. The Futoma di -
at o mite ho ri zon in the Pol ish Flysch Carpathians. Prace
W³asne Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych AGH, 28: 
1–231. [In Pol ish, with Eng lish sum mary.]

Kotlarczyk, J., S³omka, T., Bajorek, J. & Krawczyk, A., 1991. Di -
at o mite de posit in Borek Nowy near B³a¿owa (Pol ish Flysch
Carpathians). Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 7: 811–
857. [In Pol ish, with Eng lish sum mary.]

Krawczyk, A. & Kotlarczyk, J., 1992. Charakterystyka surowca
diatomitowego w wytypowanych rejonach obszaru b³a¿ow-
skiego. In: III Ogólnopolska Sesja Naukowa – Surowiec dia-
tomitowy dla gospodarki narodowej, £añcut, 5–6 paŸdziernik 
1992. Prace W³asne Instytutu Geologii i Surowców Mine-
ralnych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, PAN
Komitet Nauk Geologicznych, 32: 35–62. [In Pol ish, with
Eng lish sum mary.]

Krawczyk, A. & S³omka, T., 1994. Podstawowe metody matema-
tyczne w geologii. Skrypty Uczelniane AGH, 1393, AGH,
Kraków, 168 pp.

Krawczyk, A., Kotlarczyk, J. & S³omka, T., 1996. The de posit of
di at o mite in Futoma near B³a¿owa (the Pol ish Flysch Carpa-
thians). Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 12: 395–442.
[In Pol ish, with Eng lish sum mary.]

Krawczyk, A. & Kr¹piec, M., 1999. Re con struc tion of paleocli -
mate on the ba sis of oak tree-ring se quences (an ex am ple
from Ma³opolska, S Po land). Kwartalnik AGH, Geologia, 25:
305–319. [In Pol ish, with Eng lish sum mary.]

Krawczyk, A. & Stefaniuk, M., 2000. Some prob lems of den sity
cor rec tion com pu ta tions. Kwartalnik AGH, Geologia, 26:
397–419. [In Pol ish, with Eng lish sum mary.]

Krawczyk, A., 2001. Sedimentological da ta base – pro gram {Geo-
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