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Longin Kaleta 1931–2013
Jesieni¹ minionego roku zmar³ wieloletni pracownik
Pañstwowego Instytutu Geologicznego, zas³u¿ony weteran
terenowych prac geologicznych Longin Kaleta.
Longin Kaleta urodzi³ siê 12 sierpnia 1931 r. w Piotrkowicach w powiecie jêdrzejowskim na KielecczyŸnie,
w rodzinie ch³opskiej. Naukê pobiera³ najpierw w szkole
powszechnej w Piotrkowicach, a po dwóch klasach liceum
ogólnokszta³c¹cego w Brzeœciu przeniós³ siê do Technikum
Górniczego im. Stanis³awa Staszica w D¹browie Górniczej, na wydzia³ mierniczo-górniczy.
Po ukoñczeniu technikum w 1953 r., na podstawie
obowi¹zuj¹cego wówczas nakazu pracy zosta³ On 1 sierpnia
zatrudniony w Instytucie Geologicznym (IG) w Warszawie, w Zak³adzie Z³ó¿ Surowców Specjalnych. Pracowa³
w zespole prof. Antoniego Morawieckiego i uczestniczy³
w poszukiwaniach boksytów w rejonie Nowej Rudy w Sudetach. W 1955 r. krótko pracowa³ przy dokumentowaniu
z³ó¿ fosforytów.
W latach 1955–1956 odby³ s³u¿bê wojskow¹. Na z³o¿onym przez Niego podaniu o powtórne przyjêcie do pracy
w Instytucie Geologicznym prof. Morawiecki napisa³: „Proszê o jego zatrudnienie w IG i przydzielenie ponownie do
mojej sekcji. Moim zdaniem nale¿y do najlepszych techników zatrudnionych w IG”. Longin powróci³ do instytutu
i spêdzi³ w nim ca³e swoje zawodowe ¿ycie, nieprzerwanie
potwierdzaj¹c trafnoœæ tej profesorskiej opinii.
W 1957 r. zosta³ przeniesiony do œwie¿o utworzonego Zak³adu Z³ó¿ Surowców Promieniotwórczych IG, póŸniej przemianowanego na Zak³ad Z³ó¿ Pierwiastków Rzadkich i Promieniotwórczych IG, i pozosta³ w nim a¿ do
czasu rozwi¹zania w 1977 r. Ka¿dego roku wiele miesiêcy
spêdza³ w terenie, w Sudetach. Uczestniczy³ w wykonywaniu zdjêæ litogeochemicznych masywów granitowych,
uranometrycznych zdjêæ aluwialnych i zdjêæ szlichowych
pod k¹tem poszukiwañ kasyterytu i z³ota, wykorzystuj¹c
przy tym swoje kwalifikacje mierniczego. Zajmowa³ siê
tak¿e dozorem geologicznym wierceñ. Pracowa³ w silnych ekipach z udzia³em póŸniejszych ekspertów geologii
i geochemii w krajach Afryki, Azji, Ameryki £aciñskiej
(doc. Tadeusz Depciuch, doc. Jerzy Kanasiewicz, doc. Józef
Lis, doc. Stanis³aw Przenios³o, dr Hubert Sylwestrzak,
dr W³odzimierz Zaj¹czkowski i inni) i zawsze by³ po¿¹danym uczestnikiem podejmowanych przedsiêwziêæ.
W 1977 r. Longin znalaz³ siê w Zak³adzie Geologii Z³ó¿
Rud Metali IG i wci¹¿ bra³ udzia³ w realizacji tematów uranowych, m.in. prowadzi³ dozór geologiczny wierceñ podczas rozpoznawania mineralizacji uranowej w rejonie Krynicy Morskiej, a tak¿e wykonywa³ prace kreœlarskie.
W marcu 1978 r. wyjecha³ do Mongolii i pracowa³
w Miêdzynarodowej Ekspedycji Geologicznej. Uczestniczy³ w realizacji mapy geologicznej w skali 1 : 50 000
we wschodniej czêœci kraju, by³ odpowiedzialny m.in. za
opróbowanie szlichowe. Do Polski powróci³ wiosn¹ 1980 r.,
a nastêpnie w latach 1984–1986 bra³ udzia³ w Dwustronnej Polsko-Mongolskiej Ekspedycji Geologicznej, kierowanej ze strony polskiej przez doc. Janusza Ubernê. Ekspedycja ta zajmowa³a siê rozpoznawaniem mineralizacji pierwiastków ziem rzadkich w sjenitowym masywie £ugin-go³

(obecnie Lugijn gol) na Gobi. Udokumentowanie z³o¿a
pierwiastków ziem rzadkich £ugin-go³ w 1990 r. nale¿y do
wa¿nych osi¹gniêæ PIG w geologii z³o¿owej za granic¹.
W latach 90. ub.w. pracowa³ w Zak³adzie Geologii
Surowców Mineralnych PIG, wierny tematyce pierwiastków
promieniotwórczych, choæ w innym aspekcie – tym razem
bra³ udzia³ w zdjêciu spektrometrycznym Polski. W ramach
tych prac weryfikowa³ w terenie anomalie poczarnobylskiego cezu. Doœwiadczenie i zdrowy rozs¹dek Longina dawa³y
gwarancjê, ¿e inspekcje terenowe z Jego udzia³em bêd¹
dobrze wykonane.
Longin nale¿a³ do rzadkiego dziœ gatunku geologa-prospektora, wszechstronnie przygotowanego do pracy
w terenie, bieg³ego w stosowaniu polowych metod geochemicznych i mineralogicznych poszukiwañ ró¿nych pierwiastków. Mia³ wrodzon¹ orientacjê terenow¹, by³ odporny
na trudy i niewygody, odznacza³ siê pogod¹ ducha, cierpliwoœci¹ i ¿yczliwoœci¹ wobec ludzi. By³ powszechnie lubiany, a Jego fachowoœæ i wysoka odpowiedzialnoœæ sprawia³y, ¿e zawsze Go mile widziano jako wspó³pracownika
i kolegê. Nie bez powodu nazywaliœmy Go Mistrzem. By³
niezwykle rodzinny. W Lelewie ko³o Pomiechówka zbudowa³ domek letniskowy, gdzie wszystko by³o urz¹dzone na
potrzeby dzieci i wnuków.
PóŸno, bo dopiero w 1989 r., zosta³ wyró¿niony z³ot¹
odznak¹ „Zas³u¿ony dla polskiej geologii”, a w 1990 r.
odznaczony Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. Znacznie wczeœniej uhonorowano Go w Mongolii odznak¹... wzorowego
hodowcy wielb³¹dów.
Po przejœciu na emeryturê pojawia³ siê w instytucie,
z daleka mo¿na by³o dostrzec Jego charakterystyczn¹,
wysok¹ postaæ, z czasem jednak Jego wizyty by³y coraz
rzadsze z powodu k³opotów zdrowotnych.
Longin Kaleta zmar³ 9 listopada 2013 r., zosta³ pochowany na cmentarzu w Kêdzierówce nie opodal Piaseczna
ko³o Warszawy.
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