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Warstwowanie osadów, tak cen-
ne dla odczytywania historii proce-
sów geologicznych w przesz³oœci,
mo¿e byæ tak¿e powodem do reflek-
sji, zw³aszcza geologa, nad przemi-
janiem zdarzeñ, osób i zjawisk w
bli¿szej cz³owiekowi skali czasu,
nie milionów, lecz dziesi¹tek lat i
stuleci.

Odk³adanie, warstwa po warstwie, doœwiadczenia
zawodowego, ¿yciowego, emocjonalnego i polityczne-
go jest naturalnym procesem towarzysz¹cym przemija-
niu. Wa¿ne jest, czy uœwiadamiamy sobie, kto w naszym
indywidualnym procesie dojrzewania i przemijania
odegra³ wa¿niejsz¹ i wiêksz¹ rolê, komu zawdziêczamy
cechy wykorzystywane w wieku dojrza³ym. Wielk¹ rolê
w tym procesie odgrywa dom rodzinny, jego atmosfera,
klimat, wiêzi emocjonalne, tradycja i zwyczaj. To odk³ada
siê w ka¿dym z nas — warstwa po warstwie — z pozy-
tywnymi b¹dŸ negatywnymi skutkami na ca³e ¿ycie.

Urodzi³em siê i wychowa³em w Koninie, w Wielko-
polsce (z³oœliwi powiedz¹ jednak w Wielkopolsce
wschodniej!), co wp³ynê³o na wyniesienie (i z domu, ale
i ze szko³y oraz ¿ycia codziennego) szacunku dla pracy,
rzetelnoœci, poszanowania danego s³owa, dotrzymywa-
nia obietnic, pracowitoœci i uczciwoœci. Wielkopolanie
(przecie¿ nie jako jedyni w Polsce) przedk³adaj¹ interes
i dobro publiczne nad dobro w³asne. To wa¿ne cechy,
które pozwala³y mi pracowaæ zawodowo i osi¹gaæ, nie-
skromnie mówi¹c, pozytywne efekty pracy.

W mojej pracy zawodowej bardzo wa¿n¹ rolê ode-
gra³ Profesor dr hab. Ryszard Wyrwicki z Wydzia³u
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zmar³, niestety,
w ostatnich dniach starego, 2004 r., jeszcze w sile wieku,
bo osi¹gn¹wszy zaledwie 72 lata. Profesor Wyrwicki —
wybitny specjalista w zakresie geologii z³ó¿ ilastych,
problematyki surowców ilastych i zagospodarowania
kopalin towarzysz¹cych — by³ cz³owiekiem, który siê
tej dyscyplinie nauki poœwiêci³ bez ograniczeñ. Opraco-
wana przez niego metodyka okreœlania w³aœciwoœci
surowcowych ska³ ilastych, g³ównie dla przemys³u
ceramicznego, wymaga³a wielogodzinnych, wielodnio-
wych badañ. Podporz¹dkowa³ temu swoje ¿ycie oso-
biste. By³ tym, który „otwiera³ i zamyka³ podwoje”
Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mimo,
i¿ dysponowa³ zespo³em bliskich wspó³pracowników,
stara³ siê wiele prac wykonywaæ osobiœcie b¹dŸ te¿ bez-
poœrednio nadzorowaæ ich przebieg i uzyskiwane wyni-
ki. Wielogodzinne przebywanie w œwi¹tek i pi¹tek na

wydziale by³o te¿ powodem stworzenia przez Profesora
(Szefa, jak Go nazywaliœmy) klimatu dobrej wspó³pra-
cy, ¿yczliwoœci i sympatii. Profesor, jako entuzjasta i
znawca wêdkowania i ryb, by³ mistrzem w serwowaniu
dañ rybnych na setki sposobów. Zapach unosz¹cy siê w
ca³ym budynku wydzia³u œwiadczy³ o kunszcie i aktyw-
noœci Profesora Wyrwickiego tak¿e na tym polu.

Profesor Wyrwicki by³ promotorem mojej rozprawy
doktorskiej, byliœmy wspó³autorami wielu opracowañ
surowcowych oraz artyku³ów naukowych. We wspó³-
pracy by³ niezwykle wymagaj¹cy. Wychwytywa³ wszel-
kie potkniêcia i uchybienia. Warstwa po warstwie uk³a-
da³ równie¿ w moim ¿yciorysie swoje znaki i œlady —
jestem je w stanie rozpoznaæ ka¿dego dnia. To Jego wiel-
ka zas³uga w moim warsztacie zawodowym i nauko-
wym.

W dniu obrony pracy doktorskiej, kiedy wszystkie
przewidziane przepisami kroki formalne zosta³y ju¿ spe³-
nione, zabra³em (wedle zwyczaju) g³os i podziêkowa³em
mojej rodzinie, przyjacio³om, znajomym, wspó³pracow-
nikom z wydzia³u, cz³onkom rady wydzia³u, komisji,
recenzentom etc. etc. ....... i tylko z przejêcia i emocji
zapomnia³em podziêkowaæ swojemu Promotorowi za
wielk¹ rolê, jak¹ spe³ni³, doprowadzaj¹c mnie do tytu³u
doktora nauk przyrodniczych. Ci¹gle o tym pamiêta³em
i mia³em wyrzut sumienia, ¿e w sposób niezamierzony
uczyni³em przykroœæ Osobie, która na to nie zas³u¿y³a.
Oczywiœcie Profesor odebra³ to jako wpadkê (praw-
dziw¹), a nie jako zamierzone dzia³anie.

Chcia³em Mu to jeszcze raz powiedzieæ w mowie
pogrzebowej nad grobem. Niestety, kiedy jecha³em na
ceremoniê pogrzebow¹, ko³o Wyszogrodu odebra³em
telefon z Kancelarii Premiera, ¿e mam siê stawiæ na
rozmowê o godzinie, w której mia³ siê odbyæ pogrzeb.
Zawróci³em z drogi i znowu tego, co chcia³em, nie
powiedzia³em swojemu Mistrzowi. Pamiêæ o Nim bêdzie
mi towarzyszy³a przez resztê mojego ¿ycia. Z Jego
¿ycia wiele warstw geologicznego doœwiadczenia i wie-
dzy od³o¿y³o siê i w moim ¿yciowym residuum.

PS. Wszystkich swoich Czytelników pragnê zapew-
niæ o mojej wielkiej wdziêcznoœci za to, ¿e poœwiêcali
siê lekturze moich felietonów na ³amach Przegl¹du

Geologicznego. Uprzejmie informujê, i¿ z dniem 17
stycznia 2005 roku z³o¿y³em na rêce premiera rz¹du
dymisjê z funkcji sekretarza stanu i g³ównego geologa
kraju. Podejmujê pracê zawodow¹ w dziedzinie finan-
sowania inwestycji w ochronie œrodowiska. Zatem
pozostajê i jako nauczyciel akademicki Uniwersytetu
Warszawskiego, i jako pracownik Ekofunduszu w tym
samym, wspólnym nam obszarze aktywnoœci.
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