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Ma rek Pró szy ñ ski uro dzi³ siê w Wa r sza wie 27 kwie t nia 1906 r., jako osta t nie
dzie c ko Kon ra da Pró szy ñ skie go (Ka zi mie rza Pro my ka), dzia³acza oœwia to -
we go, pi sa rza i wy da w cy. Jego sta r szy brat Ka zi mierz by³ sze ro ko zna nym
w Eu ro pie i Sta nach Zjed no czo nych wy na lazc¹ w dzie dzi nie te ch ni ki fi l mo -
wej. Ma rek Pró szy ñ ski uko ñ czy³ szko³ê œred ni¹ w Wa r sza wie. Stu dio wa³ ge o -
gra fiê na Wy dzia le Matema tyczno- Przyrod ni czym (do 1927 r. by³ czê œci¹
Wy dzia³u Filo zofi cz ne go) Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go. Stu dia uko ñ czy³
w 1932 r. Do kto rat te go¿ wy dzia³u w za kre sie ge o gra fii z ge o lo gi¹ jako przed -
mio tem po bo cz nym uzy ska³ w 1934 r. Pod sta wê sta no wi³a dy se r ta cja pt. Po -
cho dze nie po le skie go od cin ka Bugu. Ma te ria³y do tej pra cy gro ma dzi³ od
1929 r. bior¹c czyn ny udzia³ w ba da niach po le skiej gru py geo lo gi cz nej prof.
Sta nis³awa Len ce wi cza. Gru pa ta w la tach 1928–1933 za j mo wa³a siê ka r to -
wa niem osa dów czwar to rzê do wych, sto sun ka mi hy dro logi czny mi i in ny mi
za gad nie nia mi maj¹cymi s³u¿yæ do wy ja œ nie nia spra wy od wod nie nia Po le sia.

W la tach 1934–1938 od by wa³ pra kty kê na uczy cie la ge o gra fii oraz bra³
udzia³ w opra co wa niach na uko wych, fi nan so wa nych z fun du szu prze zna czo -
ne go na zasi³ki dla bez ro bo t nych ab so l wen tów. W okre sie 1938–1939 pra co -
wa³ w Pa ñ stwo wym In sty tu cie Geo lo gi cz nym w Wa r sza wie, po jego za jê ciu
przez Nie mców otrzy ma³ od pol skiej dy re kcji In sty tu tu ur lop bez ter mi no wy.
Pod czas oku pa cji, w la tach 1940–1941 za j mo wa³ siê wy do by ciem i do sta wa -
mi kre dy miêk kiej, w okre sie 1942–1944 odby³ ku r sy gle boz na w cze oraz pro -
wa dzi³ pod kie run kiem dr. Ta de u sza Mie czy ñ skie go te re no we i labo rato ry j ne
ba da nia gle boz na w cze w Pu³awach, Skierniewicach i Warszawie.

W la tach 1945–1956 by³ za tru d nio ny w Biu rze Od bu do wy Sto li cy (Biu -
rze Urba ni sty cz nym Wa r sza wy) jako gle boz na w ca, a na stê p nie jako kie ro w -
nik Pra co w ni Fi zjo gra ficz nej i g³ówny pro je ktant fi zjo gra fii. W tym cza sie
uko ñ czy³ ba da nia nad me to da mi oz na cza nia sk³adu zia r no we go gleb (grun -
tów) i opu b li ko wa³ za sa dy po stê po wa nia ana lity cz ne go. W opa r ciu o li cz ne
wie r ce nia i wy ko py opra co wa³ eks per ty zê hy dro lo giczn¹ dla ob sza rów s¹sia -
duj¹cych z kana³em ̄ erañ – Ze grze, prze kro je geo lo gi cz ne dla tra sy Szy b kiej
Ko lei Mie j skiej w Wa r sza wie, a ta k ¿e zre da go wa³ Mapê Utwo rów Powie rz -
ch nio wych Warsza wskie go Ze spo³u Mie j skie go (oko³o 3500 km2) na podk³a -
dzie karto gra fi cz nym 1:25 000 i 1:100 000. Pro wa dzi³ rów nie¿ za jê cia dyda k -



ty cz ne z mi ne ra lo gii i ge o lo gii na Wy dzia le Le œ nym SGGW (1945–1960),
wyk³ady na Stu dium Pla no wa nia Prze strzen ne go przy Wy dzia le Ar chi te ktu ry 
Poli te ch ni ki Wa r sza wskiej (1948–1950). W okre sie 1953–1963 by³ kon su l -
tan tem w Przed siê bio r stwie Geo lo gi cz nym i Fizjo graficz no-Geo dezyj nym
„Ge o pro jekt”.

W la tach 1952–1955 pra co wa³ jako za stê pca pro fe so ra w In sty tu cie Ge o -
gra fii PAN, gdzie otrzy ma³ tytu³ na uko wy do cen ta w 1954 r. Sta no wi sko
samo dzie l ne go pra co w ni ka na uki na Wy dzia le Bio lo gii i Nauk o Zie mi obj¹³
w 1956 r., zo staj¹c kie ro w ni kiem Zak³adu Ge o gra fii Gleb w Ka te drze Ge o -
gra fii Fi zy cz nej In sty tu tu Geo gra ficz ne go Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go.
W 1957 r. przyst¹pi³ do wy po sa ¿a nia nowo po wsta³ego zak³adu w pod sta wo -
we przyrz¹dy i po mo ce na uko we, jed no cze œ nie roz pocz¹³ wpro wa dza nie do
za jêæ dy da kty cz nych labo rato ry j nych me tod ba dañ, g³ów nie cech fi zy cz nych
gleb. W 1960 r. roz pocz¹³ or ga ni za cjê dzia³u chemi czno-a nality czne go
Zak³adu, ko rzy staj¹c z po mo cy konsu ltan ta- chemi ka mgr Ma rii Hoff. Pod ko -
niec tego roku na eta cie sta r sze go asy sten ta tech ni cz ne go i kie ro w ni ka la bo ra -
to rium che mi cz ne go zo sta³a w zak³ad zie za tru d nio na mgr in¿. Ire na D¹bro -
wska, che mik ro l ny, or ga ni za tor i ucze st nik prac dy da kty cz nych w SGGW.

W ten spo sób do za jêæ ku r so wych i spe cjali zacy j nych stu den tów ge o gra -
fii uni wer syte c kiej w³¹czo no che mi cz ne me to dy ba dañ, co zna laz³o wy raz
w opra co wa niach dy p lo mo wych spe cja li zan tów ge o gra fii fi zy cz nej. Pod jego 
kie run kiem wy ko ny wa no pra ce o bar dzo ró ¿ no rod nej te ma ty ce. W wiê kszo -
œci do ty czy³y gleb, ich cech fi zy cz nych, che mi cz nych, a ta k ¿e wa r to œci u¿y t -
ko wej po kry wy gle bo wej. Na uwa gê zas³uguj¹ wy ko na ne tu pod kie run kiem
Mar ka Pró szy ñ skie go pra ce ma gi ste r skie do tycz¹ce m.in. sk³adu fra kcy j ne go
pró ch ni cy cza r no zie mów wy bra nych pañstw Eu ro py, mi ne ra l nych zwi¹zków 
fosfo ru, a ta k ¿e pro ble mów paleo geo grafi cz nych. Po znaj¹c hi sto riê gleb
i zwie trze lin Ma rek Pró szy ñ ski wy ko rzy sty wa³ wy ni ki po mia rów w³as nych,
uzy ski wa nych w utwo rzo nym przy zak³ad zie La bo ra to rium Termo lumine -
scency j nym. Wszy stkie wia do mo œci o no wych me to dach ba dañ gleb i grun -
tów prze ka zy wa³ stu den tom pod czas wyk³adów i za jêæ spe cjali zacy j nych.
Dobr¹ i do dziœ aktu aln¹ po moc¹ dy da ktyczn¹ jest opra co wa ny przez Nie go
Ra p tu larz opi su gle bo we go.

Do cent Ma rek Pró szy ñ ski by³ „te re no w cem”. Ba da nia po lo we uwa ¿a³ za
pod sta wow¹ me to dê ba dañ ge o gra fa, gle boz na w cy, ge o lo ga, fi zjo gra fa. Or -
ga ni zo wa³ li cz ne wy ja z dy ze stu den ta mi, a ta k ¿e bra³ udzia³ w wie lu kon fe -
ren cjach te re no wych orga ni zo wa nych przez ge o gra fów, gle boz na w ców, ge o -
lo gów i ar che o lo gów. Sta ra³ siê u³atwiaæ stu dio wa nie. Za wsze mia³ czas na
dys ku sje na uko we. Czê sto opo wia da³ o przy ro dzie Po le sia i oby cza jach ich
mie sz ka ñ ców lub oma wia³ treœæ prze czy ta nych ar ty ku³ów i ksi¹¿ek na uko -
wych. Ob ja œ nia³ szcze gó³owo bu do wê ge o lo giczn¹ oraz ce chy po kry wy gle -
bo wej ob sza ru, któ ry zwie dzi³ pod czas wy cie czek na uko wych (czêœæ eu ropej -
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ska Ro sji, Ka u kaz, Fran cja, Ru mu nia, Nie mcy). Re la cje te do ty czy³y nie ty l ko 
przed mio tu Jego bez po œred nich zain te re so wañ ale obej mo wa³y za gad nie nia
zna j duj¹ce siê w polu hi sto rii, ar che o lo gii i so cjo lo gii.

Do cent Ma rek Pró szy ñ ski bra³ czyn ny udzia³ we wszy stkich pra cach
spo³eczno -orga nizacy j nych Pol skie go To wa rzy stwa Geo logi cz ne go, Pol skie -
go To wa rzy stwa Gle boz naw cze go, Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go,
a ta k ¿e To wa rzy stwa Ur ba ni stów Pol skich. Z pod ró ¿y na uko wych od by tych
do ki l ku kra jów Eu ro py przy wo zi³ pró b ki gleb i ska³. Pro wa dzi³ wyk³ady z geo -
gra fii gleb dla stu den tów ge o gra fii, z gle boz na w stwa dla ar che o lo gów, a dla
spe cja li zan tów – wyk³ady i æwi cze nia z gle boz na w stwa i grun toz na w stwa,
pa leo geo gra fii czwarto rzê du oraz me tod ba dañ ge o gra fii fi zy cz nej. By³ kie row -
ni kiem ku r so wych i spe cjali zacy j nych æwi czeñ te re no wych. Pod kie run kiem
na uko wym Mar ka Pró szy ñ skie go wy ko na no 24 pra ce ma gi ste r skie oraz 3 roz -
prawy do kto r skie. 

Do cent dr Ma rek Pró szy ñ ski zmar³ 24 kwie t nia 2003 r. w Wa r sza wie.

Bo gu mi³ Wi cik
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Sum ma ry

Ma rek Pró szy ñ ski was born on 27 April 1906, in Wa r saw, a son of the di da c tic ac ti vist, 
wri ter, and pu b li s her Kon rad Pró szy ñ ski (alias Ka zi mierz Pro myk). In 1932 he gra du a ted
of the Uni ve r si ty of Wa r saw with a de gree in ge o gra p hy and in 1934 he was pro mo ted a
do ctor. In the lat ter part of his stu dies and in the fol lo wing ye ars he par ti ci pa ted in the
ge o lo gi cal re se arch of the Sta nis³aw Lencewicz’s gro up in Po le sie and simu lta neou s ly
se r ved his ap pren tice s hip as a ge o gra p hy te a cher at Wa r saw scho ols. In 1938 he took
a post at the Na tio nal Ge o lo gic In sti tu te. Af ter the sub ju ga tion of the In sti tu te by the
Na zis, he mi ned  and delivered chalk in 1940–1941; then in 1942–1944 he con du c ted the
pe do lo gic re se arch un der the gu i dan ce of T. Mie czy ñ ski. In 1945–1956 he was em p lo y ed
in the Ca pi tal City Re con stru c tion Bu re au as the Di re c tor of the Phy sio gra p hic
La bo ra to ry. In 1956 he took a post at the In sti tu te of Ge o gra p hy of the Uni ve r si ty of
Wa r saw. He or ga ni zed the Department of the So ils Ge o gra p hy at the Chair of Phy si cal
Ge o gra p hy, he equ ip ped it with the ba sic ap p lian ces and re a gents, and with the help of
che mists MChem. M. Hoff and MEng I. D¹bro wska he ad op ted the met ho do lo gy of the
che mi cal ana ly sis of so ils and gro unds to the Institute’s ge o gra p hy di da c tics. In 1974–76
he or ga ni zed the La bo ra to ry of Termo lumi nes cen ce. He im pro ved and si m p li fied the
mo de r n ly ap p lied are o me tric me t hod of as say of the gra nu lar co m po si tion of so ils
(so - cal led Prószyñski’s mo di fi ca tion of the Casagrande’s me t hod). He edi ted the
manu sc ri p tal Map of the Su r fa ce Fo r ma tions of the Wa r saw Ur ban Agglomeration; and
he par ti ci pa ted in the pre pa ra tion of the Map of the Po lish So ils 1:300 000 (Wa r saw). He
is the au t hor of Hi sto ri cal stu dy on chan ges in the Vi stu la ri ver val ley be twe en Góra
Ka l wa ria and Wa r saw. In 1945–1960 he ta ught at the Wa r saw Uni ve r si ty of Life Scien ce 
and in 1948–1950 at the Te ch ni cal Uni ve r si ty. Du ring his work at the Uni ve r si ty of
Wa r saw he held co u r ses on the so ils ge o gra p hy and pe do lo gy, as well as on soil stu dies
for engineers and physical geographic research methods for geographers and
ar chae o lo gists (for a few ye ars). He tu to red 24 master’s the sis and 3 doctor’s
dis se r ta tions.

Do cent Ma rek Pró szy ñ ski died on 24 April 2003, in Wa r saw.

Bo gu mi³ Wi cik, In sty tut Ge o gra fii Fi zy cz nej, Uni we r sy tet Wa r sza wski,
ul. Kra ko wskie Przed mie œcie 26/28, 00-927 Wa r sza wa
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