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Profesor Jan Samsonowicz, karbon lubelski i sylurskie ³upki
Te wspomnienia sprzed ponad pó³ wieku pisa³em przed
laty, ale aktualizujê je obecnie. Dzia³o siê to wiêc 58 lat
temu, w lecie. Jako m³ody pracownik Pañstwowego Instytutu Geologicznego opiekowa³em siê, czy – jak mówi³o siê
wówczas jêzykiem urzêdowym – „nadzorowa³em”, g³êboki
otwór wiertniczy o nazwie Che³m IG1. By³o to wiercenie
„oporowe”, którego celem by³o poznanie paleozoiku tej
czêœci Polski, w tym rozpoznanie karbonu wêglonoœnego.
Otwór zaprojektowa³ i lokalizacjê wyznaczy³ profesor Jan
Samsonowicz, odkrywca karbonu nadbu¿añskiego jeszcze
przed 1939 rokiem. Otwór g³êbiony by³ na pó³nocnej peryferii Che³ma. Przyje¿d¿a³em tam z Warszawy dwa razy
w tygodniu poci¹giem b¹dŸ s³u¿bowym samochodem. By³em
zaledwie kilka lat po ukoñczeniu geografii w Uniwersytecie Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Wys³ucha³em
tam wyk³adów geologii prowadzonych przez docenta Konrada Koniora. Przedstawia³ on stan rozpoznania budowy
geologicznej Polski jeszcze sprzed 1939 roku. Kilka lat po
zakoñczeniu wojny nie mog³o byæ inaczej. Ale ju¿ wówczas badania budowy geologicznej naszego kraju realizowane by³y z wielkim rozmachem.
Od pocz¹tku pracy w PIG uczy³em siê bardzo intensywnie geologii Polski, zw³aszcza wschodniej, a tak¿e geologii obszaru na wschód od naszych nowych granic.
Kiedy wiercenie w Che³mie osi¹gnê³o ju¿ karbon,
mój szef, a wówczas by³ nim profesor W³adys³aw Po¿aryski, oznajmi³ mi, ¿e profesor Samsonowicz chce sprofilowaæ ca³y wydobyty rdzeñ na miejscu g³êbienia otworu.
Nale¿y mu zatem przygotowaæ ca³¹ wyprawê. Z profesorem ma jechaæ pani docent Krystyna Korejwo. Stara³em siê
przygotowaæ wszystko jak najlepiej. Zadba³em szczególnie o oczyszczenie rdzenia karbonu. Kierownik wiercenia
zobowi¹zany by³ do przynajmniej 80-procentowego uzysku
rdzenia ze ska³ starszych od kredy. Kiedy osi¹gniêty zosta³
karbon i pojawi³y siê warstwy wêgla, kierownik w trosce
o zachowanie ca³oœci rdzenia skrzynki zacz¹³ chowaæ pod
swe ³ó¿ko. Minimalne zreszt¹ braki w rdzeniu uzupe³nia³
bardzo pomys³owo, k³ad¹c do skrzynek kawa³ki gleby typu
rêdziny. Wygl¹da³o to nawet przekonuj¹co, gdyby nie fakt,
¿e z gleb¹ dostawa³y siê kawa³ki bezczelnie widocznej,
miejscami zielonej trawy. Tego rodzaju dzia³ania kierownika
wiercenia uda³o mi siê w ostatniej chwili zlikwidowaæ.
Przyjechaliœmy do Che³ma wieczorem i rano nastêpnego
dnia byliœmy na wierceniu. Profesor nazywa³ mnie naczelnikiem. Przez chwilê nie mia³em pojêcia dlaczego, ale pani
docent objaœni³a mi po cichu, ¿e to tytu³ jeszcze sprzed
wojny i ¿e przecie¿ nie mog³em byæ zwyk³ym pracownikiem PIG, skoro do towarzyszenia profesorowi Samsonowiczowi oddelegowa³ w³aœnie mnie profesor Po¿aryski.
Kilkaset skrzynek by³o ju¿ roz³o¿onych i zaczê³a siê
robota, jak siê szybko przekona³em – bardzo ciê¿ka robota.
Profesor bezlitoœnie t³uk³ m³otkiem rdzeñ w ka¿dej po
kolei skrzynce, pani docent pisa³a, co jej dyktowa³, a ja
g³ównie obserwowa³em, jak wygl¹da praca w terenie mistrza
i s³awy polskiej geologii. By³em tym wszystkim bardzo
przejêty, a nawet zafascynowany. Z ust profesora pada³y

zdania tak sformu³owane, ¿e od razu, bez ¿adnej korekty
nadawa³y siê do druku. Szybko przelecia³ przez mezozoik,
czyli g³ównie kredê. Kiedy dotar³ do karbonu, wyraŸnie siê
rozluŸni³, og³osi³ przerwê, do skrzynek poprosi³ pani¹ docent
i oboje d³ugo rozmawiali. Dziœ mogê oceniæ tylko, co wówczas profesor odczuwa³, jak wielk¹ satysfakcjê prze¿ywa³,
kiedy po kilkunastu latach zobaczy³ na LubelszczyŸnie to,
co dawniej odkry³ nad górnym Bugiem.
Zaczêli pracowaæ dalej. Karbon by³ litologicznie doœæ
monotonny. Pojawia³y siê wk³adki wêgla. Ni¿ej natomiast
zauwa¿yliœmy zwiêkszaj¹cy siê udzia³ ³upków o piêknym,
srebrzystym zabarwieniu. Wszystko to by³o efektowne.
Dalej ³upki zmieni³y barwê na nieco ciemniejsz¹. Profesor
niezmiennie dyktowa³ i okreœla³ wiek, powtarzaj¹c co chwila:
karbon taki i taki. W pewnym momencie pani docent wziê³a
do rêki kawa³ek pot³uczonego rdzenia, po chwili nastêpny
i cichutko, trwo¿liwym g³osem mówi mi do ucha: „Przecie¿ tu s¹ graptolity! Co mam zrobiæ?”. Co ja mog³em jej
odpowiedzieæ? Nie pamiêtam co. Ale pamiêtam, jak po
chwili delikatnie, pytaj¹cym g³osem, pokazuj¹c próbkê
rdzenia, oderwa³a profesora od profilowania: „Panie profesorze, czy to nie jest podobne do graptolitu?”. Ten spojrza³
na próbkê, potem na pani¹ docent i bez namys³u zacz¹³ j¹
besztaæ, ¿e tak d³ugo nie zwróci³a mu uwagi, i¿ profiluje
sylur, a nie karbon! Tê scenê pamiêtam dok³adnie. Pani
docent zachowa³a siê tak, jak powinna, spokojnie i ze zrozumieniem, mo¿e przyzwyczajona by³a do takiego besztania.
Profesor zachowa³ siê te¿ w³aœciwie, jak profesor – mia³
przecie¿ na kogo zrzuciæ winê za chwilê swej nieuwagi.
A ja sam skorzysta³em najwiêcej, poznaj¹c wielkiego profesora przy pracy w terenie, poznaj¹c jego wspó³pracownicê.
Ale te¿ poznaj¹c trochê geologii. Przecie¿ ten starszy paleozoik by³ tak podobny do karbonu pod wzglêdem litologicznym, ¿e nawet wielki specjalista móg³ siê pomyliæ. A ¿e
profesor nie zauwa¿y³ graptolitu? Wiadomo – w wielu
przypadkach kobiety s¹ bardziej uwa¿ne i dok³adniejsze.
I byæ mo¿e dlatego tak wiele z nich odnosi wielkie sukcesy
w paleontologii. Wiem coœ o tym, bo jedna z nich by³a przez
lata moj¹ drug¹, po profesor Marii Turnau-Morawskiej,
szefow¹ – kobiet¹. Dziœ jest cenionym palinologiem, ale
te¿ doskona³ym organizatorem. Nie muszê pisaæ, o kogo
chodzi. Wystarczy, ¿e ona o tym wie – prawda Joanno?
Piszê to krótkie wspomnienie w przekonaniu, ¿e jest
nadal aktualne. Przecie¿ dziêki profesorowi Samsonowiczowi mamy dziœ „Bogdankê” ko³o £êcznej, a w samym
profilu wiertniczym Che³m IG1 ten wielki uczony po raz
pierwszy w tej czêœci naszego kraju stwierdzi³ ³upki sylurskie, tak wa¿ne dziœ w perspektywie rozwoju gospodarki
ca³ej Polski. Profesora od wielu ju¿ lat nie ma miêdzy
nami, profesor Krystyna Korejwo odesz³a bardzo niedawno. Niechaj to krótkie wspomnienie stanie siê pisanym
wyrazem mego wielkiego szacunku dla obu tych uczonych.
A tego jak¿e pouczaj¹cego che³mskiego epizodu nigdy
nie zapomnê.
Józef Edward Mojski
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