
W dniu 28 kwietnia 2006 r. zmar³ Prof. dr hab. in¿. Sta-
nis³aw Plewa — d³ugoletni, zas³u¿ony pracownik nauko-
wy i dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej. Pogrzeb
Profesora odby³ siê w dniu Jego patrona, 08.05.2006 r., na
cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Na uroczystoœci zgro-
madzili siê Jego uczniowie, wychowankowie, wspó³pracow-
nicy, kole¿anki i koledzy.

Stanis³aw Plewa urodzi³ siê w dniu 09.01.1926 r.
w Wo³kowysku, gdzie uczêszcza³ do szko³y powszech-
nej i pierwszej klasy gimnazjum. Dwie dalsze klasy gimna-
zjum ukoñczy³ na kompletach tajnego nauczania w Brzes-
ku-Okocimiu. Okres okupacji hitlerowskiej spêdzi³ na
po³udniu Polski. By³ ¿o³nierzem XVI p.p. Ziemi Tar-
nowskiej AK, pseudonim Janus, placówka Cezar-Celina

w Czchowie. W 1944 r. by³ cz³onkiem zgrupowania party-
zanckiego porucznika Skorego oraz cichociemnego porucz-
nika Meteora w Woli Stróskiej k. Zakliczyna.

Maturê zda³ w 1946 r. w Tarnowie w liceum mate-
matyczno-fizycznym. W tym samym roku rozpocz¹³ stu-
dia w zakresie geofizyki na Wydziale Górniczym Akade-
mii Górniczej. Pracê dyplomow¹, zatytu³owan¹:
Zastosowanie badañ promieniotwórczoœci ska³ w otworach

wiertniczych w Rybnickim Zjednoczeniu Przemys³u Wêglo-

wego, obroni³ w roku 1951. Praca ta otwiera d³ug¹ listê
opublikowanych wyników prac badawczych prof. Sta-
nis³awa Plewy, poœwiêconych przede wszystkim geofizyce
wiertniczej, petrofizyce i geotermii.

Pozosta³e stopnie naukowe Stanis³aw Plewa zdobywa³
tak¿e na macierzystej uczelni. Praca doktorska pt. Radio-

metria i elektrometria wiertnicza serii wêglonoœnych

Górnoœl¹skiego Zag³êbia, obroniona w roku 1962, przy-
nios³a Mu stopieñ doktora nauk technicznych. W 1966 r.,
na podstawie monografii pt. Regionalny obraz parametrów

geotermicznych obszaru Polski i pomyœlnie zdanego kolo-
kwium habilitacyjnego, Rada Wydzia³u Geologiczno-Po-
szukiwawczego AGH nada³a dr. hab. in¿ Stanis³awowi
Plewie stopieñ naukowy docenta. W roku 1972 Rada
Pañstwa nada³a Stanis³awowi Plewie tytu³ naukowy profe-
sora nadzwyczajnego nauk technicznych, a w roku 1980
tytu³ profesora zwyczajnego. Od tej pory zajmowa³ On sta-
nowisko profesora zwyczajnego AGH.

W bie¿¹cym roku, w dniu 30 wrzeœnia obchodzilibyœ-
my 50 lat dzia³alnoœci dydaktycznej i naukowo-badawczej
profesora Stanis³awa Plewy w Akademii Górniczo-Hut-
niczej. Mo¿emy œmia³o powiedzieæ, ¿e ca³e swoje ¿ycie
naukowe profesor Stanis³aw Plewa zwi¹za³ z AGH, rozpo-
czynaj¹c pracê jeszcze jako student na stanowisku
m³odszego asystenta w Katedrze Górnictwa Ogólnego
w roku akademickim 1949/1950. Od roku 1957 Stanis³aw
Plewa by³ zatrudniony w Katedrze Geofizyki Geologicznej
na ówczesnym Wydziale Geologiczno-Mierniczym (póŸ-
niej Geologiczno-Poszukiwawczym) AGH jako wyk³adow-
ca i prowadzi³ zajêcia, miêdzy innymi z geofizyki

kopalnianej. W tym okresie zapocz¹tkowa³ kurs geofizyki
wiertniczej dla geofizyków i dla geologów. W latach
1967–1975 pracowa³ na stanowisku docenta w ówczesnym
Instytucie Wiertniczo-Naftowym AGH jako kierownik
Zak³adu Geofizyki Wiertniczej, póŸniej Fizyki Z³o¿a. Od
lutego 1976 r. Stanis³aw Plewa by³ zatrudniony w Miêdzy-
resortowym Instytucie Geofizyki na Wydziale Geologicz-
no-Poszukiwawczym AGH, gdzie pe³ni³ funkcjê zastêpcy
dyrektora i by³ kierownikiem Zak³adu Geofizyki Wiertni-
czej. W okresie od wrzeœnia 1981 do paŸdziernika 1982
pe³ni³ funkcjê prodziekana Wydzia³u Geologiczno-Poszu-
kiwawczego. Bra³ czynny udzia³ w przygotowaniu planów
studiów magisterskich na specjalnoœci geofizyka stosowa-
na i na specjalnoœciach geologicznych. By³ autorem pro-
gramów i zainicjowa³ zajêcia z petrofizyki, kurs badania
stanu technicznego otworów, jak równie¿ poszukiwawcze
badania satelitarne. Zorganizowa³ tak¿e laboratorium
petrofizyczne. Po restrukturyzacji wydzia³u, w roku 1992
by³ kierownikiem Pracowni Petrofizyki w Zak³adzie Geofi-
zyki Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska
AGH. Prowadzi³ wyk³ady i seminaria na kursach magister-
skich, doktoranckich i podyplomowych. Wypromowa³
ponad 40 magistrów in¿ynierów na WGP i WGGiOŒ oraz
7 na Wydziale Wiertniczo-Naftowym AGH, a tak¿e 15
doktorów w specjalnoœci geofizyka stosowana. By³ wielo-
krotnie powo³ywany na recenzenta prac doktorskich oraz
do przygotowania opinii o ca³okszta³cie dorobku osób sta-
raj¹cych siê o przyznanie tytu³u profesora.

By³ cz³onkiem Komisji Izotopowej przy Radzie do
Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii J¹drowej (1959).
W latach 1969–1977 by³ cz³onkiem Rady Naukowej Miê-
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dzyresortowego Instytutu Geofizyki Stosowanej i Geologii
Naftowej AGH, a w latach 1972–1974 — Rady Naukowej
Instytutu Wiertniczo-Naftowego AGH. Dzia³a³ w Komisji
Petrofizyki PAN oraz Komisji Badañ Planetarnych Ziemi
PAN. Wielokrotnie by³ kierownikiem miêdzynarodowych
zespo³ów badawczych. W latach 1970–1975 sprawowa³
funkcjê koordynatora prac naukowo-badawczych w miê-
dzynarodowym zespole RWPG.

Profesor Stanis³aw Plewa czynnie uczestniczy³ w geo-
fizycznych pracach polowych i interpretacyjnych, w wyniku
których zosta³y odkryte z³o¿a gazu w Karpatach i na przed-
górzu Karpat. Od grudnia 1950 r. do maja 1956 r. pracowa³
w Przedsiêbiorstwie Poszukiwañ Geofizycznych (PPG)
Centralnego Urzêdu Geologii, najpierw w Krakowie (jako
starszy technik przed ukoñczeniem studiów), potem
w Kroœnie (jako kierownik Oddzia³u Karota¿owego). Od
listopada 1954 r. do marca 1955 r. by³ równoczeœnie
zatrudniony w Terenowym Przedsiêbiorstwie Geologicz-
nym Przemys³u Naftowego (TPGPN) z siedzib¹ w Kroœnie
(na stanowisku g³ównego in¿yniera ds. geofizyki kopalnia-
nej). W latach 1956–1962 nale¿a³ do grupy pierwszych
pracowników Przedsiêbiorstwa Geofizyki Przemys³u Naf-
towego (PGPN) w Krakowie, które w ramach restrukturyza-
cji utworzono z po³¹czenia PPG i TPGPN w marcu 1956 r.
W pocz¹tkowym okresie zatrudnienia w PGPN w Krakowie
Stanis³aw Plewa sprawowa³ funkcjê naczelnego in¿yniera,
I zastêpcy dyrektora, póŸniej by³ zatrudniony na stanowisku
kierownika nastêpuj¹cych dzia³ów: Studiów, Adaptacji
Metod Geofizycznych oraz Wprowadzania Nowej Produk-
cji. W latach 1962–1976 Stanis³aw Plewa by³ kierowni-
kiem Zak³adu Geofizyki w Instytucie Naftowym, póŸniej
w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, obec-
nie jest to Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. Jako pracow-
nik przedsiêbiorstw przemys³u naftowego organizowa³ nowe
jednostki polskiego górnictwa naftowego i czuwa³ nad ich
rozwojem, wdra¿a³ nowe i doskonali³ istniej¹ce metody
pomiarów geofizycznych w otworach i na powierzchni zie-
mi. W latach 1950–1954 szkoli³ kadrê ni¿szego dozoru
geofizycznego i wiertniczego, bêd¹c wyk³adowc¹ w
technikum oraz w Szkole Majstrów Przemys³u Naftowe-
go w Jaœle.

Pracuj¹c w Instytucie Naftowym zorganizowa³ i wypo-
sa¿y³ w wiele zestawów pomiarowych laboratorium geofi-
zyczne do badania fizycznych w³aœciwoœci ska³. Dzisiaj
pracownicy PGNiG S.A., u¿ytkownicy nowoczesnych
systemów interpretacyjnych z zakresu geofizyki otworo-
wej i sejsmiki, w pe³ni doceniaj¹ dalekowzroczne inicjaty-
wy Profesora Stanis³awa Plewy w zakresie tworzenia
laboratoriów petrofizycznych, niezbêdnych do poprawne-
go rozwi¹zywania zadañ.

Profesor Stanis³aw Plewa jest autorem 125 prac nauko-
wych opublikowanych w krajowych i zagranicznych cza-
sopismach, 9 patentów oraz ogromnej liczby opracowañ
dla przemys³u naftowego. Jest autorem 8 podrêczników
akademickich oraz dla techników geologicznych z zakresu

geofizyki wiertniczej i petrofizyki (najnowszy, pt. Petrofi-

zyka, ukaza³ siê w 1992 r.) oraz wspó³autorem miêdzynaro-
dowej publikacji Geothermal Atlas of Europe (1992), a tak¿e
wspó³autorem kilku monografii (ostatnia, dotycz¹ca roz-
k³adu parametrów geotermalnych, ukaza³a siê w 1994 r.).

By³ za³o¿ycielem i redaktorem naczelnym czasopisma
Geofizyka i Geologia Naftowa oraz miesiêcznika Nafta,
obecnie Nafta-Gaz. Od roku 1973 by³ cz³onkiem Komitetu
Redakcyjnego wydawnictwa Prace Geologiczne PAN.
W roku 1994 ukaza³a siê Historia polskiego przemys³u naf-
towego pod redakcj¹ R. Wolwowicza, w której prof.
Stanis³aw Plewa przedstawi³ rozdzia³ pt. Geofizyka nafto-
wa w latach 1954–1986.

Prof. Stanis³aw Plewa by³ cz³onkiem Stowarzyszenia
In¿ynierów i Techników Przemys³u Naftowego i Gazowni-
czego NOT (od 1952 r.), cz³onkiem Komitetu Geofizyki
PAN (od 1972 r.) oraz cz³onkiem Komisji Nauk Geologicz-
nych Oddzia³u PAN w Krakowie (od 1968 r.).

Zosta³ odznaczony: Srebrnym (1953) i Z³otym (1958)
Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski (1970) i Krzy¿em AK (1998). Mia³ stopieñ
Generalnego Dyrektora Górniczego III stopnia (1981).
Nadano Mu Odznakê Zas³u¿ony dla Górnictwa Naftowego

(1974), a Jego nazwisko za d³ugoletni¹ i ofiarn¹ pracê dla

dobra górnictwa naftowego zosta³o wpisane do Ksiêgi
Czynów i Osi¹gniêæ Nauka OjczyŸnie.

Za dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹ zosta³ nagrodzony
m.in. przez ministra nauki, szkolnictwa wy¿szego i tech-
niki (1973, 1977, 1978, 1985), edukacji narodowej (1993)
i ministra górnictwa i energetyki (1974), a tak¿e licznymi
nagrodami rektora AGH.

W dniu 21.03.1997 r., w Zak³adzie Geofizyki
WGGiOŒ AGH, odby³o siê jubileuszowe spotkanie z oka-
zji 71. rocznicy urodzin Profesora, na którym zgromadzi³a
siê du¿a grupa Jego wychowanków i wspó³pracowników.
Jubilat wyg³osi³ przemówienie zatytu³owane Moja droga

do geofizyki, wspominaj¹c wydarzenia z historii przemys³u
naftowego. W tym wyst¹pieniu wielokrotnie nawi¹zywa³
do swojej pracy zawodowej. Uczestnicy spotkania — pra-
cownicy Zak³adu Geofizyki WGGiOŒ, Instytutu Górnict-
wa Nafty i Gazu oraz Spó³ki Geofizyka Kraków ze
wzruszeniem przypominali sobie niektóre fakty z w³asne-
go ¿ycia.

Profesor Stanis³aw Plewa by³ cz³owiekiem skromnym,
odpowiedzialnym i bardzo pracowitym. Da³ siê poznaæ
jako dobry kierownik i opiekun prac badawczych i organi-
zacyjnych. By³ otwarty i chêtny do wspó³pracy, dzieli³ siê
swoimi pomys³ami badawczymi, by³ opiekuñczy i równo-
czeœnie wymagaj¹cy. By³ pogodny i ¿yczliwy. Zapamiêta-
my Jego optymistyczne spojrzenie na rzeczywistoœæ, nie-
raz uci¹¿liw¹ i wymagaj¹c¹ du¿ego zaanga¿owania.
Dewiz¹ Profesora do ostatnich dni pracy by³o: przecinaj
k³ody, które s¹ ci rzucane pod nogi.

Maria Ba³a & Jadwiga Jarzyna
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