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Zbigniew Henryk Werner (1925–2013)
Docent doktor in¿ynier Zbigniew Werner, wieloletni
pracownik i cz³onek kierownictwa Pañstwowego Instytutu
Geologicznego w Warszawie, wybitny geolog z³o¿owy,
specjalista geologii z³ó¿ soli, zmar³ 30 paŸdziernika 2013 r.
w Pilaszkowie w wieku 88 lat.
Zbigniew Werner urodzi³ siê 2 sierpnia 1925 r. w Krakowie, w rodzinie pp³k. Wojska Polskiego. Tam te¿ ukoñczy³ szeœcioletni¹ szko³ê podstawow¹ im. Œw. Wojciecha,
a nastêpnie dwa lata gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego.
Trzeci rok nauki zosta³ przerwany przez II wojnê œwiatow¹.
Podczas niemieckiej okupacji odby³ kurs przygotowawczy do szkó³ zawodowych stopnia wy¿szego oraz skoñczy³
Techniczn¹ Szko³ê Górniczo-Hutniczo-Miernicz¹.
Œwiadectwo dojrza³oœci z tytu³em technika hutniczego
otrzyma³ w 1946 r. Studia ukoñczy³ w 1951 r. na Oddziale
Poszukiwawczym Wydzia³u Geologiczno-Mierniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie na podstawie
pracy „Z³o¿e solne okolic Rybnika” uzyska³ dyplom magistra nauk technicznych i in¿yniera geologa.
Akademia by³a równie¿ pierwszym miejscem Jego pracy
zawodowej. Pracowa³ tam w latach 1945–1953. W 1953 r.
zosta³ przeniesiony do Instytutu Geologicznego (IG) w Warszawie decyzj¹ ówczesnego prezesa Centralnego Urzêdu
Geologii i obj¹³ stanowisko kierownika Zak³adu Z³ó¿ Soli IG,
przekszta³conego nastêpnie kolejno w Zak³ad Z³ó¿ Ropy
i Soli IG oraz w Zak³ad Soli i Surowców Chemicznych IG.
W latach 50. i 60. XX w. prowadzi³ prace nad dokumentowaniem z³ó¿ soli kamiennych i potasowo-magnezowych.
Szczególnie du¿o wysi³ku poœwiêci³ badaniu soli cechsztyñskich w rozbudowywanej kopalni w K³odawie. Nastêpnie
dokumentowa³ wysadowe z³o¿a soli kamiennej w Mogilnie,
Górze, Damas³awku i Be³chatowie. Nadzorowa³ te¿ badania
swoich pracowników, prowadzone na wysadowych z³o¿ach
soli kamiennej w RogoŸnie/RogóŸnie, Lubieniu i £aniêtach.
W po³owie lat 60. XX w. Zbigniew Werner rozszerzy³
poszukiwania soli kamiennych i potasowo-magnezowych
poza œrodkowopolski obszar wysadowy. Skierowa³ je tak¿e
na monoklinê przedsudeck¹ oraz na Pomorze, nad Zatokê
Gdañsk¹. Poszukiwania prowadzone na monoklinie przedsudeckiej doprowadzi³y m.in. do odkrycia i udokumentowania z³o¿a gazu ziemnego w Otyniu oraz z³o¿a ropy naftowej
w Lelechowie. Z kolei poszukiwania prowadzone na Pomorzu zaowocowa³y odkryciem nad Zatok¹ Gdañsk¹ z³o¿a soli
kamiennej o zasobach wielkoœci wielu miliardów ton oraz
czterech z³ó¿ soli polihalitowych, co zosta³o uhonorowane
przyznaniem Zespo³owej Pañstwowej Nagrody II stopnia.
W 1966 r. Zbigniew Werner uzyska³ na AGH stopieñ
doktora nauk technicznych.
W latach 1968–1970 by³ polskim zastêpc¹ koordynatora
projektu UNDP „Poszukiwanie z³ó¿ soli potasowych w Polsce”. W ramach tego projektu by³ w latach 1967–1968 stypendyst¹ ONZ w USA i Kanadzie. Po powrocie Jego zainteresowanie prac¹ za granic¹ bardzo wzros³o. W zwi¹zku
z tym w latach 1972–1977 wzi¹³ udzia³ w sesjach Komitetu
Zasobów Naturalnych ONZ w Kenii (Nairobi), Indiach
(Delhi), Japonii (Tokio) i Szwajcarii (Genewa). W miêdzyczasie (1973 r.) zosta³ mianowany docentem w Instytucie
Geologicznym w Warszawie.
W póŸniejszym czasie dzia³a³ za granic¹ jako konsultant.
W 1976 r. pracowa³ dla General National Organization for
Industrialization w Libii i bada³ solanki Abu Kammasz nad
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Morzem Œródziemnym. W latach 1977 i 1984–1987 by³
konsultantem algierskiej firmy SONAREM ds. soli potasowych w Algerii, a w 1982 r. ekspertem State Organization
for Minerals w Iraku ds. zasobów soli w rejonie jeziora Shari.
Uczestniczy³ tak¿e w licznych studiach porównawczych
z³ó¿ surowców chemicznych w wielu krajach (Angola, Chiny,
Czechos³owacja, Kolumbia, Kuba, Mongolia, Nigeria, Panama, Peru, Rumunia, Wenezuela, Wêgry, Zwi¹zek Radziecki).
Te szerokie zainteresowania i kontakty zagraniczne
Zbigniewa Wernera znalaz³y uznanie u kierownictwa instytutu. Powierzono Mu w zwi¹zku z tym rozwijanie uczestnictwa IG w eksporcie prac geologicznych. Zaj¹³ siê organizacj¹ i dzia³aniem Zak³adu Badañ Geologicznych za Granic¹ IG, Zak³adu Geologii i Prognoz Surowcowych Œwiata
IG i wreszcie Zak³adu Geologii Gospodarczej IG.
W latach 1988–1989 pe³ni³ funkcjê sekretarza naukowego Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Koordynowa³
m.in. dzia³ania w ramach pañstwowego programu wyboru
lokalizacji sk³adowiska odpadów promieniotwórczych. Bada³
m.in. mo¿liwoœæ umieszczenia takich odpadów w z³o¿ach
soli kamiennej. Wyniki tego studium, wykonanego przez
zespó³ specjalistów z licznych polskich instytucji naukowych,
stanowi¹ wk³ad w rozwój polskiej energetyki j¹drowej.
W koñcowym okresie dzia³alnoœci zawodowej Zbigniew
Werner wspiera³ PIG swoim doœwiadczeniem w zakresie
planowania prac badawczych, ich organizacji oraz promocji. Kierowa³ wówczas Dzia³em Planowania i Koordynacji
PIG, a nastêpnie Dzia³em Organizacji i Promocji PIG. Bra³
¿ywy udzia³ w organizowaniu XIII Miêdzynarodowego
Kongresu Karbonu i Permu w Polsce.
W 1997 r. przeszed³ na emeryturê. Ju¿ po odejœciu z pracy
bra³ udzia³ w przygotowywaniu ksi¹¿ki „Polscy geolodzy
na piêciu kontynentach” wydanej przez PIG w 2005 r.
W zwi¹zku z pogarszaj¹cym siê stanem zdrowia od 2010 r.
przebywa³ w Domu Opiekuñczo-Leczniczym Opatrznoœci
Bo¿ej w Pilaszkowie ko³o B³onia.
By³ autorem ok. 60 publikacji i 80 opracowañ archiwalnych. Zosta³ uhonorowany Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz licznymi
odznaczeniami, w tym medalem Zas³u¿onego dla Pañstwowego Instytutu Geologicznego.
W pamiêci przyjació³ i znajomych Zbigniew Werner
pozostanie osob¹ pogodn¹, dowcipn¹, o b³yskotliwej inteligencji, chêtn¹ do wspó³pracy i zawsze ciekaw¹ œwiata.
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