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Sylwester Marek 1927–2013
Profesora Sylwestra Marka zna³em od po³udnia 2 maja
1963 r., czyli ponad 50 lat. W tym dniu rozpocz¹³em swoj¹
pracê geologa w Instytucie Geologicznym w Warszawie.
Docent S. Tyski oprowadza³ nas, tzn. Z. Modliñskiego
i mnie, dwóch œwie¿o upieczonych magistrów Uniwersytetu Warszawskiego, po pokojach Zak³adu Geologii Ni¿u IG,
przedstawiaj¹c pracownikom. Wiêkszoœæ nazwisk by³a nam
znana ze studiów. Pewien niewysoki m³ody pan z bujn¹,
ciemn¹ czupryn¹ z ujmuj¹cym uœmiechem przedstawi³ siê
jako in¿. Sylwester Marek. I tak rozpoczê³a siê nasza znajomoœæ i wspó³praca, po³¹czona z wzajemn¹, jak s¹dzê,
sympati¹, gdy¿ Sylwestra Marka nie sposób by³o nie lubiæ.
By³y to nasze szczêsne lata, bo byliœmy m³odzi i mieliœmy
wiele nadzwyczaj ciekawej pracy. Teraz, gdy nie ma Go
poœród nas, pozostaje pamiêæ o Nim. Temu ma te¿ s³u¿yæ to
wspomnienie.
Wiêkszoœæ osobistych danych o Profesorze pozyska³em
od Niego samego po latach wspó³pracy, gdy obaj byliœmy
ju¿ na emeryturach. Sylwester Marek urodzi³ siê 8 grudnia
1927 r. pod zadymionym niebem Liége, w polskiej rodzinie
Jana i Marianny Marków. Jego rodzice w 1925 r. wyemigrowali do Belgii, gdzie ojciec znalaz³ pracê jako górnik.
Liége jest starym miastem, rozci¹gaj¹cym siê nad Moz¹.
Le¿y na wêglu wieku westfalskiego. Jego pok³ady s¹ cienkie, zaburzone tektonicznie, gazowe, zawodnione. Niekiedy
wychodz¹ na powierzchniê. Eksploatacjê prowadzono bez
mechanizacji. Praca w kopalniach by³a bardzo ciê¿ka, katastrofy czêste. Ofiar¹ jednej z nich sta³ siê Jan Marek, który
w wyniku odniesionych obra¿eñ zmar³ w 1935 r. Po jego
œmierci osierocona rodzina powróci³a do rodzinnej wioski
Winiary Dolne niedaleko Nowego Korczyna, gdzie rozpoczê³a bardzo skromny ¿ywot rolników na 2 ha gruntu. Rych³o
potem wybuch³a wojna i zaczê³a siê okupacja niemiecka.
Sylwester chêtnie siê uczy³ i po ukoñczeniu szko³y
powszechnej kontynuowa³ naukê w szkole handlowej w pobliskim Opatowcu, która by³a dozwolona przez Niemców.
Jej poziom nie by³ jednak zadowalaj¹cy, wiêc kszta³ci³ siê
równie¿ na tajnych kompletach gimnazjalnych, na których
zaliczy³ dwie klasy. Z powodu bardzo trudnych warunków
materialnych i w obawie przed wywiezieniem na roboty do
Niemiec (obowi¹zek pracy istnia³ od 14. roku ¿ycia), w styczniu 1942 r., ten 14-letni ch³opiec podj¹³ pracê zarobkow¹
w Nadzorze Wodnym w Nowym Korczynie, gdzie by³ zatrudniony do 1944 r., m.in. przy umacnianiu brzegów. By³
m³odzieñcem bystrym i inteligentnym, wiêc co jakiœ czas
odbywa³ podró¿e parowcem Krakau z Nowego Korczyna
do Krakowa, gdzie sprzedawa³ na bazarze wiejskie produkty, a przede wszystkim tytoñ (grozi³ za to obóz) i przywozi³ z powrotem naftê, zapa³ki i sól. Na jesieni 1944 r.
zosta³ zagnany przez Niemców do robót fortyfikacyjnych –
Armia Czerwona sta³a ju¿ nad Wis³¹. W styczniu 1945 r.,
po przejœciu frontu, opuœci³ wioskê i, niczym ksi¹¿kowy
Jêdrzej Radek, jako 17-latek rozpocz¹³ samodzielne ¿ycie,
wstêpuj¹c do 3. klasy gimnazjum w Tarnowie. Po roku przeniós³ siê do liceum w Krakowie, gdzie 25 lutego 1947 r.
uzyska³ maturê w klasie dla doros³ych. Jednoczeœnie w roku
akademickim 1946/47 studiowa³ matematykê na Uniwersytecie Jagielloñskim jako wolny s³uchacz.
W latach 1947–1952 studiowa³ na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej. Uzyska³ dyplom in¿yniera geologa i magistra nauk technicznych

na podstawie pracy dyplomowej „Kartowanie poziomów
kopalnianych w kopalni soli w Inowroc³awiu i próba stratygrafii cechsztyñskiej serii solnej” wykonanej pod kierunkiem prof. J. Poborskiego. W czasie studiów klepa³ biedê
i aby zdobyæ fundusze na dalsz¹ naukê, w czasie wakacji pracowa³ jako górnik. Praca ta mia³a te¿ aspekt romantyczny –
w Sosnowcu, po szychcie, w czasie gry w siatkówkê, pozna³
pannê Teresê Pawlikównê. Wkrótce zosta³a Jego ¿on¹.
W po³owie 1951 r. zacz¹³ pracowaæ dla Zak³adu Z³ó¿
Soli IG w Warszawie. Zatrudniony by³ m.in. przy opracowywaniu wyników setek otworów wiertniczych za sol¹
i przy profilowaniu „z kub³a” œcian szybów w budowanej
ówczeœnie kopalni soli w K³odawie. Od 1954 r. rozpocz¹³
pracê geologa regionalnego i naftowego, badaj¹cego nieznane wtedy pod³o¿e Ni¿u Polskiego w Zak³adzie Geologii Ni¿u
IG. Tu szybko da³ siê poznaæ jako zdolny, pracowity, systematyczny specjalista, powszechnie lubiany jako cz³owiek
i ceniony przez prze³o¿onych. W tej pracy zdobywa³ kolejne
stopnie naukowe a¿ do profesora. Mimo formalnego zakoñczenia aktywnoœci zawodowej w 1997 r. i przejœcia na emeryturê pozosta³ aktywny a¿ do œmierci. Jego dorobek naukowy
liczy setki pozycji. Nie by³y to przyczynki. Dziêki Niemu
nasza znajomoœæ budowy geologicznej i zasobów naturalnych Ni¿u Polskiego, zw³aszcza centralnej jego czêœci, niepomiernie wzros³a.
Profesor by³ cichym bohaterem, bowiem od lat zmaga³ siê
z chorob¹ wzroku, która innych przenios³aby od razu na
rentê, jednak nie Jego. Potrafi³ tak zorganizowaæ sobie pracê,
¿e nie wp³ywa³o to w najmniejszym stopniu na jej wyniki,
a niewiele osób wiedzia³o o Jego cierpieniu. By³ dobrym
chrzeœcijaninem i cz³owiekiem z zasadami, które mog¹ byæ
wzorem dla innych. Dyskretnie wspomaga³ potrzebuj¹cych
i poszkodowanych przez los, zw³aszcza niewidomych, oraz
zwierzêta. By³ wielkim mi³oœnikiem kotów. Mo¿na œmia³o
stwierdziæ, ¿e odznacza³ siê wszystkimi trzema cnotami
teologalnymi: wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹, a tak¿e wszystkimi
czterema cnotami kardynalnymi: roztropnoœci¹, umiarkowaniem, mêstwem i sprawiedliwoœci¹.
Takim Go pamiêtam. Zmar³ cicho w nocy 8/9 sierpnia
2013 r. w szpitalu MSW w Warszawie.
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