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Urzêdzie Górniczym w Katowicach nadaj¹cej uprawnienia
geologa górniczego oraz cz³onkiem Komisji Koordynacyjnej ds. Zagro¿eñ Górniczych LGOM. W latach 80 ub.w.
wchodzi³ w sk³ad Komitetu Zrównowa¿onej Gospodarki
Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. K.
Dubiñski by³ wspó³autorem publikacji i referatów w zakresie geologicznego rozpoznania z³o¿a, jego zasobów, znaczenia gos- podarczego oraz zagro¿eñ naturalnych, w tym
wspó³autorem „Monografii przemys³u miedziowego w
Polsce” wydanej w 1971 r.
Wyrazem uznania dla Jego wk³adu pracy i zaanga¿owania w budowê, a nastêpnie w funkcjonowanie kopalñ
rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej by³y bardzo liczne odznaczenia pañstwowe i resortowe. Do najwa¿niejszych nale¿¹: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
i Z³oty Krzy¿ Zas³ugi oraz z³ote odznaki Budowniczego
Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego i Zas³u¿onego dla Polskiej Geologii, a tak¿e odznaki Zas³u¿ony
dla Górnictwa PRL oraz Zas³u¿ony dla KGHM Polska

MiedŸ S.A. Ju¿ bêd¹c na emeryturze zosta³ wyró¿niony
nadaniem stopnia generalnego dyrektora górniczego.
Przedstawienie postaci Kazika Dubiñskiego nie by³oby
pe³ne, gdyby pomin¹æ Jego niezwykle silne wiêzy uczuciowe z rodzin¹. Skupia³y siê one na dzieciach, kiedy by³y
ma³e, a póŸniej gdy doros³y, a nastêpnie na ich dzieciach.
Ale równie¿ On, jako M¹¿, Ojciec i Dziadek darzony by³
wielk¹ mi³oœci¹. Tak¿e Jego relacje z otoczeniem, zarówno
w pracy, jak i poza ni¹, charakteryzowa³y siê otwartoœci¹ i
¿yczliwoœci¹. Dla nas, pokolenia pierwszych geologów
lubiñskich, by³ bardziej koleg¹, ani¿eli szefem. Postaæ
Kazimierza Dubiñskiego nierozerwalnie wi¹¿e siê z histori¹ Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi, tak w okresie
budowy zak³adów górniczych, ich uruchamiania, jak i póŸniejszej eksploatacji. By³oby dobrze, gdyby Jego sylwetka
i dzia³alnoœæ na rzecz Polskiej Miedzi zosta³y utrwalone
równie¿ w œwiadomoœci i pamiêci m³odych geologów, którzy nie mieli szczêœcia z Nim pracowaæ.
Wojciech Salski

Aleksander Jeliñski 1920–2015
W dniu 3 lipca br. zmar³ w wieku 95 lat jeden z najstarszych pracowników Pañstwowego Instytutu Geologicznego (nastêpnie Instytutu Geologicznego Centralnego Urzêdu Geologii), wieloletni, zas³u¿ony kierownik Zak³adu Z³ó¿
Pierwiastków Promieniotwórczych oraz zastêpca dyrektora
Instytutu Geologicznego.
Urodzi³ siê 13 kwietnia 1920 r. w Warszawie w rodzinie
robotniczej. Ojciec by³ mechanikiem, zegarmistrzem, matka
prowadzi³a gospodarstwo domowe. W latach 1927–1930
uczêszcza³ do szko³y powszechnej w Warszawie. Od roku
1930 do 1937 – do XII Gimnazjum Miejskiego w Warszawie. W latach 1937–1939 uczy³ siê w Pañstwowym Liceum
Chemicznym i Ceramicznym w Warszawie. Jego naukê
przerwa³ wybuch II wojny œwiatowej.
W lipcu 1940 r. zosta³ wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Podczas ca³ej okupacji pracowa³ w gospodarstwie rolnym w okolicach obecnego Kostrzynia nad
Odr¹ (niem. Küstrin). W lutym 1945 r. zosta³ uwolniony
przez Armiê Czerwon¹ i powróci³ do domu, do Warszawy.
Poniewa¿ ojciec zmar³ w 1944 r. w czasie powstania warszawskiego, zamieszka³ sam z matk¹, zarabiaj¹c na utrzymanie korepetycjami z jêzyka niemieckiego oraz naprawami zegarków, czego nauczy³ siê od ojca. Ponownie
podj¹³ te¿ naukê w Pañstwowym Liceum Chemicznym
i Ceramicznym, które ukoñczy³ w 1947 r. Wraz ze œwiadectwem dojrza³oœci otrzyma³ prawo u¿ywania tytu³u technik
chemik. W grudniu 1947 r. o¿eni³ siê z Henryk¹ Nogat.
Po ukoñczeniu liceum, w lipcu 1947 r. otrzyma³ pracê
w Pañstwowych Zak³adach Olejarsko-T³uszczowych w
Warszawie na stanowisku kierownika laboratorium. Po pó³
roku, w grudniu 1947 r., podj¹³ pracê w Pañstwowym
Instytucie Geologicznym (PIG) w Warszawie. Do pracy w
instytucie, najpierw na okres próbny – do koñca 1947 r.,
a nastêpnie od stycznia 1948 r. – na etat pracownika kontraktowego, przyjmowa³ go dyrektor Jan Czarnocki. Jeliñski
zosta³ zatrudniony w Pracowni Surowców Skalnych jako
podreferendarz w charakterze technika-chemika-analityka,
asystenta in¿. W³adys³awa Bobrowskiego.
Korzystaj¹c z mo¿liwoœci stwarzanych przez PIG,
w 1948 r. wst¹pi³ na Wydzia³ Matematyki-Fizyki-Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego, który ukoñczy³ w czerwcu
l952 r., ok. pó³ roku przed terminem, poniewa¿ na studiach
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uznano mu szereg æwiczeñ laboratoryjnych, które odby³ w
liceum. Otrzyma³ wówczas dyplom magistra filozofii w
zakresie chemii. Zgodnie ze zwyczajem otrzyma³ nakaz
pracy – skierowanie do Pañstwowego Instytutu Geologicznego na okres od lipca 1952 r. do 30 czerwca 1955 r.
Do roku 1952 A. Jeliñski pracowa³ w instytucie na
stanowisku chemika-ceramika, bra³ równie¿ udzia³ w wielu pracach geologicznych. Po ukoñczeniu studiów w paŸdzierniku 1952 r. obj¹³ funkcjê kierownika Sekcji Materia³ów Ogniotrwa³ych w Wydziale Geologii Surowców
Skalnych PIG.
Nastêpnie uczestniczy³ w wielu reorganizacjach PIG,
przemianowanego na Instytut Geologiczny (IG) nowo powsta³ego Centralnego Urzêdu Geologii. W styczniu 1953 r.
prof. Stefan Zb. Ró¿ycki, dyrektor IG, powierzy³ mu pe³nienie obowi¹zków kierownika Sekcji Surowców Specjalnych w Zak³adzie Surowców Skalnych. W lutym 1954 r.
Centralna Komisja Kwalifikacyjna przyzna³a A. Jeliñskiemu tytu³ starszego asystenta. W marcu 1954 r. dyr Ró¿ycki
powierzy³ Mu z kolei pe³nienie obowi¹zków kierownika
Sekcji Z³ó¿ Surowców Rzadkich w Zak³adzie Z³ó¿ Suro-
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wców Specjalnych IG. W marcu 1955 r. Komisja Kwalifikacyjna dla Pomocniczych Pracowników Nauki w Instytucie Geologicznym przyzna³a Mu stanowisko adiunkta w
Zak³adzie Z³ó¿ Surowców Specjalnych IG. Przewodnicz¹cym
Komisji by³ wówczas dyrektor prof. Edward Rühle.
Od 1952 r. dzia³alnoœæ Aleksandra Jeliñskiego to kolejne etapy badañ laboratoryjnych surowców skalnych.
W latach 1953–1954 zajmowa³ siê poszukiwaniem z³ó¿
glin dla ceramiki budowlanej, z³ó¿ kryszta³u górskiego,
turmalinu, miki, berylu i fluorytu i innych minera³ów rzadko spotykanych na Dolnym Œl¹sku. W 1955 r. prowadzi³
prace prospekcyjne na pla¿ach wybrze¿a Ba³tyku w celu
zbadania sk³adu mineralnego rozsypisk minera³ów ciê¿kich
w aspekcie ich wykorzystania przemys³owego. W latach
1954–1960 A. Jeliñski zajmowa³ siê ponadto prac¹ dydaktyczn¹, prowadz¹c wyk³ady w zakresie technologii surowców mineralnych w Wieczorowym Studium Geologii
Technicznej przy Uniwersytecie Warszawskim.
Na pocz¹tku 1956 r. przeszed³ do Centralnego Zarz¹du
Przemys³u Ceramicznego na stanowisko kierownika Dzia³u
Eksploatacji Górniczej. W tym samym roku w czerwcu
zosta³ mianowany zastêpc¹ dyrektora ds. geologiczno-górniczych i inwestycyjnych. Zajmowa³ siê rozpoznaniem
geologicznym i eksploatacj¹ z³ó¿ surowców ceramicznych.
Na stanowisku tym pracowa³ do koñca marca 1957 r.
W kwietniu 1957 r. A. Jeliñski powróci³ do Instytutu
Geologicznego. Pocz¹tkowo zosta³ przyjêty na stanowisko
pracownika in¿ynieryjno-technicznego w Zak³adzie Z³ó¿
Surowców Chemicznych, a od 1 maja tego roku otrzyma³
funkcjê kierownika Sekcji Z³ó¿ Surowców Rzadkich w
tym zak³adzie. W zakres prac tej sekcji wchodzi³y poszukiwania i badania barytu, fluorytu, bentonitu, ziemi krzemionkowej, grafitu, farb ziemnych, kwarcu itp.
W czerwcu 1957 r. dyrektor instytutu Edward Rühle
powierzy³ Aleksandrowi Jeliñskiemu zorganizowanie komórki zajmuj¹cej siê poszukiwaniem i badaniem rud pierwiastków promieniotwórczych w Polsce. Komórka ta zosta³a
nastêpnie przekszta³cona w Zak³ad Z³ó¿ Pierwiastków
Promieniotwórczych, który w póŸniejszym czasie zosta³
przemianowany na Zak³ad Z³ó¿ Pierwiastków Rzadkich
i Promieniotwórczych. Od 1 wrzeœnia 1957 r. A. Jeliñski
by³ jego kierownikiem i pozosta³ nim do roku 1970. W latach 1958–1959 w ramach stypendiów odby³ wielomiesiêczne praktyki w Zwi¹zku Radzieckim i Jugos³awii.
Jako kierownik zak³adu da³ siê poznaæ jako œwietny
organizator prac badawczych, opracowywa³ kolejne plany
inwestycyjne i pozyskiwa³ nowoczesny sprzêt, co doprowadzi³o do stworzenia w Polsce naukowych koncepcji
poszukiwawczych w zakresie surowców promieniotwórczych. Osobiœcie zajmowa³ siê badaniami dotycz¹cymi
geochemii uranu i pierwiastków rzadkich oraz ich geologi¹
i poszukiwaniem. Prowadzi³ równie¿ badania metodyczne
nad konstrukcj¹ aparatury dla oznaczania wieku bezwzglêdnego ska³ metodami 14C oraz helow¹.
W 1961 r. A. Jeliñski zosta³ powo³any przez Wydzia³
III Polskiej Akademii Nauk na zastêpcê przewodnicz¹cego
zespo³u koordynuj¹cego plany poszukiwañ i badañ z³ó¿
pierwiastków promieniotwórczych w skali pañstwowej.
Obowi¹zki te pe³ni³ do 1965 r.
W latach 1962–1963 ponownie prowadzi³ badania koncentracji minera³ów ciê¿kich (g³ównie cyrkonu) wystêpuj¹cych na pla¿ach ba³tyckich. Badania te zosta³y zakoñczone ocen¹ zasobów tych minera³ów. W dniu 15 czerwca
1963 r. Aleksander Jeliñski na podstawie rozprawy „Geochemia uranu w granitowym masywie Karkonoszy z uwzglêd-

nieniem innych masywów granitoidowych Sudetów” uzyska³ w Instytucie Geologicznym w Warszawie stopieñ doktora
nauk przyrodniczych na. W sierpniu 1967 r. wiceprezes
Centralnego Urzêdu Geologii mgr W. Jurkiewicz powo³a³
A. Jeliñskiego na stanowisko samodzielnego pracownika
naukowo-badawczego.
W latach 1966–70 A. Jeliñski zajmowa³ siê problemem
zasobów i mo¿liwoœci wykorzystania pierwiastków rzadkich i rozproszonych w Polsce. Efektem tych badañ by³o
opracowanie kompleksowej oceny tych zasobów. W 1969 r.
zaj¹³ siê równie¿ badaniem kopalnych rozsypisk minera³ów ciê¿kich w ró¿nych formacjach geologicznych.
Kieruj¹c Zak³adem Z³ó¿ Pierwiastków Promieniotwórczych A. Jeliñski bardzo dba³ o rozwój podleg³ych pracowników, umiejêtnie wskazywa³ im kierunki badañ, jednoczeœnie zabiega³ o podnoszenie przez nich kwalifikacji
zawodowych i poziomu naukowego. Zaowocowa³o to uzyskaniem przez siedmiu z nich stopni doktora nauk przyrodniczych.
Na pocz¹tku wrzeœnia 1970 r. prezes Centralnego Urzêdu
Geologii powo³a³ A. Jeliñskiego na stanowisko zastêpcy dyrektora Instytutu Geologicznego ds. pionu podstawowego.
Podlega³y Mu nastêpuj¹ce zak³ady (wg decyzji dyr. Jana
Malinowskiego z 1976 r.): Geologii Regionalnej Obszarów
Platformowych, Zdjêæ i Map Geologicznych, Petrografii
Mineralogii i Geochemii, Geofizyki, Stratygrafii Tektoniki
i Paleogeografii, Fotointerpretacji Zdjêæ Satelitarnych i Lotniczych, Centralne Laboratorium Chemiczne i Technologiczne oraz odpowiednie komórki oddzia³ów zamiejscowych.
W kwietniu 1973 r. A. Jeliñski, decyzj¹ dyrektora Romana
Osiki, obj¹³ stanowisko docenta w instytucie.
W latach 1972–1978 pe³ni³ obowi¹zki przewodnicz¹cego Narodowego Komitetu ds. Miêdzynarodowego Programu Korelacji Geologicznej. By³ równie¿ cz³onkiem
Komisji Nauk Œcis³ych i Przyrodniczych Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Z obydwu tych funkcji zrezygnowa³ w
roku 1978 z powodu pogarszaj¹cego siê stanu zdrowia.
Dorobek naukowy Aleksandra Jeliñskiego to 50 opracowañ naukowych oraz kilkadziesi¹t opinii, recenzji i koreferatów.
W 1953 r. wst¹pi³ do PZPR. Kilkakrotnie by³ cz³onkiem egzekutywy POP przy Instytucie Geologicznym,
sprawowa³ równie¿ funkcje partyjne na terenie dzielnicy
Mokotów. By³ te¿ aktywnym dzia³aczem zwi¹zków zawodowych, wielokrotnie wybieranym do Rady Zak³adowej
IG., m.in. dwukrotnie pe³ni³ rolê jej sekretarza.
Za dzia³alnoœæ zawodow¹ i spo³eczn¹ Aleksander
Jeliñski zosta³ odznaczony Medalem X-lecia PRL (1955),
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1964), Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski (1970) i Medalem 30-lecia Polski Ludowej (1974). Zosta³ te¿ wyró¿niony Odznak¹ 1000-lecia Pañstwa Polskiego.
W paŸdzierniku 1980 r. przeszed³ na emeryturê. Na
emeryturze by³ nadal aktywny intelektualnie. Wst¹pi³ do
Stowarzyszenia Emerytowanych Pracowników Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Po kilku latach zosta³
jego Honorowym Cz³onkiem. W ksi¹¿kowej serii wydawniczej stowarzyszenia wyda³ ukoñczon¹ w 1967 r. powieœæ
„W œrodku Europy” (2013, SEP PIG Wspomnienia Nr 4).
Krótsze wspomnienia w³¹czy³ równie¿ do zbioru „Pracowaliœmy w trudnych, ale ciekawych czasach” (2015, SEP
PIG Wspomnienia Nr 7). Aleksander Jeliñski zosta³ pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.
Maciej Podemski & Halina Urban
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