
W dniu 25.09.2005 r. na Krecie, w czasie urlopu wypo-
czynkowego spêdzanego w gronie przyjació³, zmar³ w wie-
ku 80 lat dr in¿. Zdzis³aw Dembowski. Pochodzi³ On z
rodziny krakowsko-œl¹skiej, lecz wedle miejsca urodzenia by³
góralem, gdy¿ nieoczekiwanie przyszed³ na œwiat w Zako-
panem. Okres nauki i okupacji hitlerowskiej przetrwa³ w
Krakowie. Tu od czerwca 1943 r. do stycznia 1945 r. by³
szeregowym ¿o³nierzem Armii Krajowej. Po zakoñczeniu
dzia³añ wojennych i reaktywowaniu Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie w 1946 r. rozpocz¹³ studia na Wydzia-
le Geologiczno-Mierniczym tej uczelni, które ukoñczy³ w
1951 r., uzyskuj¹c stopieñ magistra in¿yniera geologa gór-
niczego.

Bêd¹c ju¿ mê¿em i ojcem szuka³ mo¿liwoœci zapew-
nienia ¿onie i dzieciom godnych warunków ¿ycia, co by³o
powodem wyjazdu wraz z rodzin¹ na Górny Œl¹sk. Jego
pierwszym miejscem pracy by³a Kopalnia Wêgla Kamien-
nego Ziemowit w Lêdzinach, w której pracowa³ w latach
1952–1953 na stanowisku geologa górniczego. W tym cza-
sie na potrzeby górnictwa wêglowego rozpoczê³o dzia³alnoœæ
Biuro Dokumentacji Geologicznych w Katowicach, w którym
Z. Dembowski zosta³ w 1953 r. zatrudniony na stanowisku
geologa dokumentatora pe³ni¹cego funkcjê kierownika Dzia³u
Dokumentacji. To On spowodowa³, ¿e ten dzia³ przez wiele
lat by³ jedynym w Polsce wykonuj¹cym dokumentacje
geologiczne z³ó¿ wêgla kamiennego w kategoriach prze-
mys³owych.

W drugiej po³owie 1958 r. Z. Dembowski rozpocz¹³
pracê w Instytucie Geologicznym. Intensywnie rozwija³y
siê wówczas w Polsce badania geologiczne, a w szczegól-
noœci w regionie œl¹sko-krakowskim — dokumentowano
z³o¿a wêgla kamiennego, wykonywano Szczegó³ow¹ mapê
geologiczn¹ Polski w skali 1 : 50 000, badano mineraliza-
cjê Zn-Pb, a tak¿e budowê geologiczn¹ starszego paleozo-
iku i mezozoiku pó³nocno-wschodniego obrze¿enia Górno-
œl¹skiego Zag³êbia Wêglowego. Tak szeroki zakres prac,
skoncentrowany g³ównie w Pañstwowym Instytucie Geo-
logicznym, a dok³adniej w Stacji Terenowej IG w Czeladzi,
wymusi³ na w³adzach instytutu zmianê struktury i zakresu
dzia³ania stacji. To zadanie postawiono przed Zdzis³awem
Dembowskim. W 1960 r. Stacjê Terenow¹ Instytutu Geolo-
gicznego przeniesiono do nowego budynku w Sosnowcu.
Jej kierownikiem mianowano Zdzis³awa Dembowskiego.
Dziêki Jego dzia³aniom do instytutu w Sosnowcu przyjêto
wielu znakomitych geologów ró¿nych specjalnoœci, którzy
pod Jego kierunkiem zdo³ali wykonaæ liczne zadania geo-
logiczno-z³o¿owe, hydrogeologiczne i kartograficzne oraz
badania podstawowe: stratygraficzne, paleontologiczne i
petrograficzne.

Z. Dembowski by³ inicjatorem badañ sedymentolo-
gicznych utworów karbonu GZW, uwieñczonych w 1964 r.
uzyskaniem stopnia doktora nauk przyrodniczych na pod-
stawie pracy pt. Rozwój i wykszta³cenie warstw libi¹skich
w Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym, wykonanej pod kie-
runkiem prof. S. Doktorowicza-Hrebnickiego (patrona Od-
dzia³u Górnoœl¹skiego PIG). By³ te¿ inicjatorem poszuki-

wañ z³ó¿ wêgla w regionach górnoœl¹skim i lubelskim. To
On by³ wspó³autorem projektu wierceñ miêdzy Hrubieszo-
wem a Radzyniem Podlaskim, którego celem by³o okreœle-
nie zasiêgu wêglonoœnej formacji karboñskiej w regionie
lubelskim. To On z zespo³em opracowa³: identyfikacjê
pok³adów wêgla GZW w 1964 r., monografiê karbonu
lubelskiego w 1966 r. i monografiê karbonu górnoœl¹skie-
go w 1972 r. W 1972 r. za udokumentowanie w kat C2
pierwszego z³o¿a wêgla kamiennego £êczna w Lubelskim
Zag³êbiu Wêglowym zespó³, w sk³ad którego wchodzi³
Zdzis³aw Dembowski, uzyska³ Nagrodê Pañstwow¹ I stop-
nia.

Kilka miesiêcy póŸniej, 01.05.1973 r., dr in¿. Zdzis³aw
Dembowski zosta³ powo³any na stanowisko prezesa Cen-
tralnego Urzêdu Geologii (CUG), którego siedziba mie-
œci³a siê w centrum Warszawy przy ulicy Jasnej. W tym
dniu zosta³ odpowiedzialny za polsk¹ geologiê. Rozwój
badañ geologicznych w czasie Jego prezesury by³ impo-
nuj¹cy. Prowadzono drogie prace wiertnicze i prace geofi-
zyczne na setkach kilometrów profili sejsmicznych.
Zrealizowano wiele projektów prac prospekcyjnych i doku-
mentacyjnych. Ich wynikiem by³o wyznaczenie obszarów
perspektywicznych, prognostycznych i z³o¿owych ró¿nych
kopalin na terytorium Polski. Do wa¿niejszych osi¹gniêæ
nale¿y zaliczyæ rozpoznanie: Lubelskiego Zag³êbia Wêglo-
wego, w tym obszaru kopalni Bogdanka; g³êbokich pozio-
mów karbonu produktywnego Górnoœl¹skiego Zag³êbia
Wêglowego; obszaru wyst¹pieñ boksytów i ska³ boksytopo-
dobnych miêdzy W³odaw¹ a £ukowem, siarki w rejonie
lubaczowskim, rud cynkowo-o³owiowych w regionie zawier-
ciañskim, rud miedzi w rejonach dolnoœl¹skim i myszkow-
skim oraz wielu innych z³ó¿ kopalin pospolitych o mniejszym
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znaczeniu gospodarczym. Oprócz koniecznoœci rozpozna-
nia obszarów z³o¿owych Z. Dembowski widzia³ równie¿
koniecznoœæ wykonywania strukturalnych badañ regional-
nych i ponadregionalnych. Jego naukowe podejœcie do
geologii odzwierciedla³o siê równie¿ w badaniach podsta-
wowych. Uwa¿a³ bowiem, ¿e ka¿dy uzyskany metr rdzenia
z otworów badawczych i dokumentacyjnych winien byæ
przebadany pod wzglêdem: stratygraficznym, petrograficz-
nym, geologiczno-in¿ynierskim, jakoœci kopaliny i hydro-
geologicznym. Wyniki wymienionych badañ s¹ dostêpne w
Centralnym Archiwum Geologicznym w PIG w Warszawie.
Po zatwierdzeniu dokumentacji geologicznych wiêkszoœæ
rdzeni zosta³a zlikwidowana, g³ównie ze wzglêdu na powta-
rzalnoœæ profili.

Pe³nienie obowi¹zków prezesa Centralnego Urzêdu
Geologii nie spowodowa³o odejœcia dr. in¿. Zdzis³awa
Dembowskiego od nauki. Swoje doœwiadczenie przekazy-
wa³ przez ponad dwa lata studentom Wydzia³u Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie by³ zatrudniony na sta-
nowisku profesora kontraktowego. Prowadzi³ tak¿e wspó³-
pracê naukow¹ z Instytutem Geologicznym w Warszawie
i Oddzia³em Górnoœl¹skim w Sosnowcu, której efektem
by³y Mapa geologiczna Polski i krajów oœciennych w skali
1 : 1 000 000 oraz monografia Karbon Lubelskiego Za-
g³êbia Wêglowego.

Od pocz¹tku dzia³alnoœci w CUG dr in¿. Zdzis³aw
Dembowski ci¹gle d¹¿y³ do podniesienia rangi geologii w
gospodarce krajowej. Jego cel zosta³ osi¹gniêty, ale tylko
po³owicznie.

W listopadzie 1985 r. odwo³ano prezesa, zlikwidowano
Centralny Urz¹d Geologii i powo³ano Ministerstwo

Ochrony Œrodowiska i Zasobów Naturalnych. W 1986 r.
dr in¿. Zdzis³aw Dembowski zosta³ s³u¿bowo przeniesiony
na stanowisko g³ównego specjalisty ds. geologii i górnic-
twa w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, która w
1989 r. zmieni³a nazwê na Centralny Urz¹d Planowania,
a nastêpnie w 1996 r. na Rz¹dowe Centrum Studiów Strate-
gicznych, gdzie by³ zatrudniony do 25.09.2005 r.

Do ostatnich chwil swojego ¿ycia oddany by³ sprawom
geologii i górnictwa, w szczególnoœci wêglowego. Pozo-
sta³o Mu jeszcze coœ do zrobienia ... Nie zd¹¿y³!

Za dzia³alnoœæ organizacyjn¹, naukow¹ i rz¹dow¹
zosta³ uhonorowany wieloma odznaczeniami resortowymi
i pañstwowymi, w tym najwy¿szym honorowym tytu³em
Generalnego Dyrektora Górnictwa i Krzy¿em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Zdzis³awa Dembowskiego zna³em jako cz³owieka pe³-
nego optymizmu, cz³owieka z wielkim poczuciem humoru,
a wed³ug informacji kole¿anek i kolegów z Oddzia³u Gór-
noœl¹skiego PIG, jako ich bezpoœredni szef by³ bardzo
wymagaj¹cy, ale te¿ sprawiedliwy. Taki te¿ by³ dla swojej
rodziny — by³ odpowiedzialnym mê¿em i wzorowym
ojcem Jerzego, Marka i przedwczeœnie zmar³ej córki Anny.
Po jej œmierci to On przej¹³ obowi¹zki opieki i wychowa-
nia wnuczki Izabeli.

Tak odszed³ do œwiata zmar³ych jeden z wielkich fila-
rów polskiej geologii. Jego cia³o zosta³o z³o¿one w rodzin-
nym grobie obok ¿ony i córki w kwaterach katolickich
cmentarza prawos³awnego w Warszawie.

Czeœæ Jego Pamiêci!

Albin Zdanowski

S. DYBOWA-JACHOWICZ & A. SADOWSKA (red.)
— Palinologia. Wydawnictwa Instytutu Botaniki PAN,
Kraków 2003, 411 str.

Niedawno ukaza³a siê ksi¹¿ka pt. Palinologia. We wstêpie
redaktorki anonsuj¹ j¹ jako podrêcznik. Zawiera ona wszech-
stronn¹ prezentacjê py³ku i zarodków roœlinnych — ich powsta-
wania, wygl¹du, znaczenia i przetrwania. Obserwacje py³ku i
zarodków, ogromna ró¿norodnoœæ form, precyzja budowy oraz
pomys³owoœæ przyrody w tworzeniu skomplikowanych szcze-
gó³ów morfologicznych dostarczaj¹ badaczom wielu estetycz-
nych wra¿eñ. Py³ek i zarodniki s¹ piêkne, co nie zawsze potrafi
przekazaæ fotografia.

Palinologia jest cenn¹ pozycj¹ wydawnicz¹. Zosta³a pomyœla-
na w ten sposób, ¿e poszczególne rozdzia³y mo¿na traktowaæ jako
zamkniête tematy, np. Wytwarzanie i rozprzestrzenianie spor i
ziarn py³ku, Palinologia w medycynie, Melisopalinologia (py³ek
w miodzie), Badania palinologiczne na stanowiskach archeolo-
gicznych, Badania palinologiczne gleb, Analiza palinofacjalna,
Fitoplankton i szeroko traktowana Palinostratygrafia poszczegól-
nych okresów geologicznych.

Znaczenia py³ku i zarodników w paleontologii, medycynie,
pszczelarstwie i taksonomii nie da siê przeceniæ. Jest to jasno
przedstawione w poszczególnych rozdzia³ach ksi¹¿ki.

Autorzy dzia³ów to znani i wybitni specjaliœci w swoich dzie-
dzinach. Dziêki temu zapewniony jest wysoki poziom merytorycz-
ny opracowañ. Ilustracje s¹ czytelne i dobrze obrazuj¹ przed-
stawione zagadnienia. U¿yte terminy s¹ wyjaœnione.

Jak wiêkszoœæ wieloautorskich publikacji Palinologia ró¿ni
siê ujêciem tematów w poszczególnych rozdzia³ach. Niektóre

zagadnienia przedstawione s¹ lakonicznie, inne bardzo szcze-
gó³owo, jak np. zagadnienia plejstocenu i holocenu. Jednak nie
budzi to sprzeciwu autorki niniejszego tekstu.

Czêœæ problemów opisanych w podrêczniku by³a badana ju¿
od XIX w., inne, na przyk³ad badania palinologiczne stanowisk
archeologicznych i gleb kopalnych, rozwinê³y siê w ostatnim
æwieræwieczu XX w., a zupe³nie m³od¹ dziedzin¹ badañ w Polsce
jest analiza palinofacjalna.

Podrêcznik Palinologia to nie tylko kompendium wiedzy.
Odczuwa siê, ¿e ksi¹¿kê pisano z emocjonalnym zaanga¿owa-
niem, co u³atwia czytelnikowi zag³êbianie siê w skomplikowa-
nych przecie¿ zagadnieniach. U³atwieniem jest równie¿ indeks
nazw ³aciñskich, ale zabrak³o mi indeksu terminów i nazwisk.

Ksi¹¿ka, jak wynika z daty na stronie tytu³owej, zosta³a
wydana w 2003 r., lecz dostêpna czytelnikowi sta³a siê dopiero w
po³owie 2005 r., st¹d niniejsze omówienie wydaje siê spóŸnione
w stosunku do daty wydania. Dobrze, ¿e siê ukaza³a. By³a potrzeb-
na i oczekiwana. Powinna znaleŸæ szerokie grono odbiorców.

Przedstawiony tekst nie jest recenzj¹, a raczej promocj¹
ksi¹¿ki i zachêt¹ do poznania ca³oœci dzie³a, b¹dŸ jego frag-
mentów, które zainteresowa³yby czytelnika.

Autorom nale¿¹ siê podziêkowania, zarówno za trud przygo-
towania, jak i zaanga¿owanie, z jakim walczyli o ukazanie siê
podrêcznika. Wiod¹cy udzia³ mia³y tu redaktorki: Sonia Dybo-
wa-Jachowicz i Anna Sadowska.

Z ogromnym ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ, ¿e w paŸdzier-
niku 2005 r. profesor dr hab. Anna Sadowska odesz³a od nas na
zawsze.

Zofia Janczyk-Kopikowa
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