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Archiwum rdzeni wiertniczych i próbek geologicznych w Ho³ownie
Marek Graniczny*, Stanis³aw Doktór*
Archiwum rdzeni tylko jej mama wypasa³a tutaj krowy, mówi¹c, ¿e „idzie na
w
Ho³ownie
jest dziadowiznê”.
Prze³omowym okaza³ siê rok 1966, kiedy w Ho³ownie
po³o¿one na Polesiu
Lubelskim
pomiêdzy pojawili siê pracownicy Instytutu Geologicznego — panoParczewiem a W³odaw¹, wie: Wincenty Paradowski (ówczesny opiekun archiwum
które to tereny mo¿na w Leszczach) i Zbigniew Ficnerski. Oglêdziny wypad³y
ju¿ w zasadzie zaliczyæ pozytywnie i w ich wyniku dyrektor instytutu Roman Osido kresów Rzeczypo- ka zakupi³ teren wraz ze zniszczonymi budynkami za
spolitej. Tutaj przez „symboliczn¹ z³otówkê”. Z zapa³em przyst¹piono do
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wiele lat ¿yli obok sie- odbudowy i adaptacji budynków na potrzeby archiwum.
bie katolicy, wyznaw- Wœród miejscowych zatrudnionych robotników znalaz³ siê
cy prawos³awia, unici oraz ¯ydzi tworz¹c barwny pan Marian Sakowicz, póŸniejszy pracownik i opiekun
konglomerat narodowoœciowy. Tutaj zamieszkiwa³y tak¿e archiwum. Rok póŸniej zaczêto zwoziæ pierwsze rdzenie,
rody szlacheckie; Zalewskich, Œlubowskich i Targoñskich g³ównie z pobliskiego Zag³êbia Lubelskiego (otwory
— w Mostach, Antopolu i Opolu. Opodal w Jab³oniu, pa³ac Cyców–1, –2 itd.), ale równie¿ z okolic Bia³egostoku i
„Krzemianki” (ryc. 2). „By³y to gor¹ce lata” — wspomizbudowali znani w ca³ej okolicy Zamoyscy.
W³oœci, na których znajduje siê archiwum w Ho³ownie naj¹ gospodarze — przyje¿d¿a³o wówczas do Ho³owna po
nale¿a³y do Jakuba Dzyruka, który w koñcu XIX w. piasto- kilkanaœcie osób i trzeba by³o nocowaæ na wsi. Jedna z
wa³ godnoœæ so³tysa. Co ciekawe Jakub Dzyruk to dziadek zabawnych historii wi¹¿e siê ze sposobem rozwi¹zania
obecnej gospodyni i opiekunki Ho³owna, Heleny Sakowi- problemu strzy¿enia trawy na terenie obiektu. „Kupcie
barany”, zawyrokowa³ ówczesny dyrektor administracyjny
czowej.
W 1947 r., w Ho³ownie powsta³a spó³dzielnia produk- Roman Iwanienko. S³owo siê rzek³o i w Ho³ownie pojacyjna.
Osobliwoœci¹ i pozosta³oœci¹
historyczn¹ tych czasów jest konstrukcja niedokoñczonej obory z
wie¿¹ ciœnieñ, w charakterystycznej okr¹g³ej czêœci budynku
wykorzystywan¹ jako element
systemu s³u¿¹cego do pojenia
byd³a. Obecnie, podobnie jak
inne budynki gospodarskie,
zaadaptowana na magazyn rdzeni
wiertniczych nazywany „okr¹glakiem”. Jak wszyscy powszechnie
uwa¿ali, wzorcem tej budowli
by³y konstrukcje z ko³chozów w
Zwi¹zku Radzieckim stawiane w
latach 50. Sprawa ta wyjaœni³a siê
znacznie póŸniej w latach 70. w
trakcie wizyty geologów Amerykañskiej S³u¿by Geologicznej. Ryc. 1. Adaptowany na magazyn rdzeni budynek dawnej obory „w stylu pensylwañskim”.
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Zakrzyknêli oni wówczas ze
zdziwienia na widok „dziwacznej” obory, „sk¹d u was takie
wi³y siê barany. Wprawdzie strzyg³y one trawê, ale zarabudowle jak nasze w Pensylwanii!?” (ryc. 1).
zem niszczy³y okoliczne drzewa i czyni³y sporo
To by³o jednak póŸniej, w 1956 r. spó³dzielnia pro- zamieszania wœród pracuj¹cych geologów, którzy rozdukcyjna zosta³a ostatecznie rozwi¹zana. Przez kolejne pieszczali je w sposób niemi³osierny.
dziesiêæ lat opuszczone budynki ulega³y dewastacji i by³y
Ho³owno jest równie¿ rekordowe pod innym wzglêdem
systematycznie rozkradane. Jak wspomina pani Sakowicz,
— znajduje siê tutaj najwiêksza hala zbudowana w 1988 r.
(ryc. 3). Jest ona niestety rekordowa równie¿ pod innym
wzglêdem. Wykorzystany do pokrycia dachu i œcian hali,
— chyba najbardziej popularny w tym okresie materia³
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Ryc. 2. Pierwsze lata Archiwum
Rdzeni w Ho³ownie. Jednym z
pracowników widocznych na
zdjêciu (od prawej) jest p. Marian
Sakowicz, wieloletni opiekun
archiwum. Archiwum Fot. Geologicznej CAG PIG

dawnych czasów, ale z drugiej...
Jeden z geologów bywaj¹cych
czêsto w Ho³ownie w latach siedemdziesi¹tych, latach najbardziej
intensywnego
¿ycia
archiwum, zwi¹zanego z prowadzonymi
wierceniami
dla
przysz³ej kopalni wêgla, z
wyraŸnym „wzruszeniem” spogl¹da³ ostatnio na czêœæ socjaln¹
archiwum: „te same pokoje, te
same (bardzo marne) ³azienki, te
same tapczany...” Wkrótce to siê
zmieni. W tym roku powinny
byæ zmodernizowane ³azienki i
odnowione pokoje. Geolodzy
przyje¿d¿aj¹cy pracowaæ w
archiwum, nie bêd¹ mieli, mamy
nadziejê, powodów do niezadowolenia.
Ryc. 3. Jedna z najwiêkszych hal magazynowych we wszystkich archiwach rdzeni CAG,
Archiwum
Rdzeni
w
wybudowana w 1988 roku, magazyn nr 6 w Ho³ownie. Fot. M. Graniczny
Ho³ownie nie nale¿y do najwiêkszych. Ze swoimi ok. 65 000
ria³y, nie zawieraj¹ce azbestu. Ma to byæ zrealizowane do skrzynek, jest dopiero na czwartym miejscu wœród maga2010 r. A poniewa¿ hala jest rekordowo du¿a...
zynów rdzeni CAG. Jednak ma jedne z najni¿szych koszProblemów z utrzymaniem budynków archiwum w tów eksploatacji, nie bez du¿ej zas³ugi gospodarzy obiektu
przyzwoitym stanie jest zreszt¹ wiêcej. Wprawdzie wiele pp. Sakowiczów.
na terenie archiwum zosta³o w ostatnich dwóch latach zroA latem, wieczorem, kiedy przyleci i klekocz¹c
bione, ale w stosunku do prac prowadzonych w innych usi¹dzie na blaszanym zwieñczeniu „okr¹glaka” bocian, w
magazynach, jest to ci¹gle dalece niewystarczaj¹ce. Z jed- blaskach zachodz¹cego s³oñca... Kto tego jeszcze nie
nej strony nie wypada, aby archiwum straci³o ca³y urok widzia³, niech ¿a³uje.
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