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RECENZJE
By³ kiedyœ Centralny Urz¹d Geologii (Zbiór wspomnieñ).
Wyd. Stowarzyszenie Emerytowanych Pracowników
Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Warszawa
2017, s. 184.
W marcu 2017 r. ukaza³a siê ksi¹¿ka pt. „By³ kiedyœ
Centralny Urz¹d Geologii” wydana przez Stowarzyszenie
Emerytowanych Pracowników Pañstwowego Instytutu
Geologicznego. Jest to praca pod redakcj¹ Macieja Podemskiego i Wojciecha Salskiego, na któr¹ sk³adaj¹ siê
wspomnienia by³ych pracowników Centralnego Urzêdu
Geologii (CUG). Pomys³ stworzenia publikacji zrodzi³ siê
z inicjatywy ludzi, którzy w wiêkszoœci byli przez d³ugie
lata zwi¹zani z dzia³alnoœci¹ tej instytucji. Na okres funkcjonowania CUG-u (1951–1985) przypadaj¹ wielkie sukcesy polskiej geologii w wielu sferach, ale przede wszystkim
w dziedzinie rozpoznania budowy geologicznej kraju oraz
dokumentowania z³ó¿ kopalin.
Ksi¹¿ka zawiera artyku³y napisane przez szeœciu autorów. Dostarczaj¹ one wielu informacji na temat organizacji
Centralnego Urzêdu Geologii i zakresu jego dzia³ania,
wiadomoœci o ludziach, którzy w tej instytucji pracowali,
a tak¿e szereg bardzo osobistych wspomnieñ. Opisano w
niej tak¿e, w jaki sposób twórcy tekstów trafili do CUG-u.
Wspomnienia zosta³y poprzedzone s³owem wstêpnym
prezesa Stowarzyszenia Emerytowanych Pracowników
Pañstwowego Instytutu Geologicznego M. Podemskiego
oraz prezesa Klubu „Jasna 6” Jerzego Pawlaka.
W pierwszym artykule „Pracowa³em dla polskiej geologii” autorstwa Jana ¯ytki, osoby z kierownictwa tego
urzêdu zatrudnionego na stanowisku wiceprezesa, przedstawiono spojrzenie na CUG z perspektywy czasu. Jako
wieloletni pracownik górnictwa naftowego, J. ¯ytka wiele
uwagi poœwiêci³ problematyce poszukiwania wêglowodorów w Polsce oraz rozpoznania wg³êbnej budowy geologicznej kraju. W tekœcie ukazano sprawê kontaktów
z przedstawicielami najwy¿szych w³adz pañstwowych
w zwi¹zku z rozwi¹zywaniem kluczowych dla polskiej
geologii problemów. Ponadto zosta³a omówiona ówczesna
organizacja pañstwowej s³u¿by geologicznej, wraz z szeroko rozbudowanym zapleczem wykonawczym. Opisano tok
dzia³ania resortu geologii podczas wspó³pracy z podleg³ymi jednostkami i resortami surowcowymi w wytyczaniu
strategicznych kierunków badañ geologicznych i opracowywaniu planów badañ regionalnych i z³o¿owych. Autor
du¿¹ rangê nada³ zagadnieniu prawnego i ekonomicznego
rozwi¹zania przez CUG kwestii finansowania prac geologicznych przez utworzenie specjalnego funduszu. W tekœcie
zaprezentowano wieloletnie sukcesy polskiej geologii w
sferze powiêkszania krajowej bazy zasobów mineralnych.
Uwypuklono przy tym rolê i znaczenie Instytutu Geologicznego, którego dzia³alnoœæ naukowa i badawcza doprowadzi³y do odkrycia z³ó¿ kopalin, maj¹cych ogromne
znaczenie dla gospodarki narodowej.
Kolejny artyku³ napisany przez nie¿yj¹cego ju¿ geologa Ryszarda Cichego stanowi przedruk z „Ksiêgi Pami¹tkowej Absolwentów Wydzia³u Geologii” wydanej
przez Stowarzyszenie Absolwentów Geologii Uniwersyte422

tu Warszawskiego w 2007 r. „By³ kiedyœ Centralny Urz¹d
Geologii” to równie¿ tytu³ omawianej publikacji. Autor
zwi¹zany by³ z CUG przez 30 lat, a¿ do momentu likwidacji tej instytucji. Opisuje, znan¹ tylko najstarszym absolwentom geologii, praktykê nakazów pracy, dziêki której
zosta³ zatrudniony w CUG-u. W artykule wiele uwagi
poœwiêcono Komisji Zasobów Kopalin i jej roli w powiêkszaniu bazy zasobów surowców mineralnych. Dla sprawnego funkcjonowania gospodarki narodowej donios³e
znaczenie mia³ sporz¹dzany w urzêdzie od 1953 r. „Bilans
zasobów kopalin i wód podziemnych”, w którego konstruowaniu i opracowywaniu R. Cichy odegra³ wiod¹c¹ rolê.
W tej czêœci ksi¹¿ki zosta³a równie¿ szeroko omówiona
problematyka racjonalnego wykorzystania zasobów, a na
tym tle dzia³alnoœæ Departamentu Geologii Gospodarczej.
Autor z typow¹ dla niego ironi¹ odda³ atmosferê urzêdu lat
50. XX w., z obowi¹zuj¹cymi w tym okresie prasówkami,
szkoleniem ideologicznym i wszechobecn¹ tajnoœci¹.
Obok informacji dotycz¹cych funkcjonowania CUG-u
czytelnik napotka opowieœci humorystyczne, czêsto wiele
mówi¹ce o tamtych czasach.
S³awomir Smoleñski opowieœæ pt. „Wspomnienia
przypadkowego urzêdnika Centralnej Administracji
Pañstwowej” rozpoczyna od krótkiego przedstawienia
swojej dzia³alnoœci zawodowej w Instytucie Geologicznym. W CUG-u znalaz³ siê na ¿¹danie prezesa Zdzis³awa
Dembowskiego, który „widzia³ go” na stanowisku dyrektora Gabinetu Prezesa. Autor napisa³ o w¹tpliwoœciach,
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jakie go nurtowa³y w kwestiach w³asnych kompetencji do
pracy w administracji pañstwowej, a na proponowanym
stanowisku w szczególnoœci. Przedstawi³ wielorakoœæ
trudnoœci urzêdniczych, z którymi zmaga³ siê w pocz¹tkowym okresie. Decyzja personalna Z. Dembowskiego okaza³a siê w pe³ni trafna, skoro S. Smoleñski pozostawa³ na
stanowisku dyrektora Gabinetu Prezesa przez 11 lat, a¿ do
momentu rozwi¹zania CUG-u. W trakcie jego pracy k³opotliwy, pod pewnym wzglêdem, okaza³ siê nadzór nad
Wydawnictwami Geologicznymi, które wówczas stanowi³y samodzielne przedsiêbiorstwo. Bliskie znajomoœci
zawarte w ci¹gu d³ugich lat pracy w Instytucie Geologicznym zaowocowa³y licznymi proœbami autorów o interwencjê dyrektora Gabinetu Prezesa w sprawie szybszego
drukowania ich prac naukowych. W treœci artyku³u du¿o
miejsca poœwiêcono wspólnym zagranicznym wyjazdom
s³u¿bowym z prezesem Dembowskim. By³o to m.in uczestnictwo w miêdzynarodowych kongresach geologicznych
(Sydney, Pary¿, Moskwa). Autor opisa³ równie¿ dwukrotne wyjazdy z prezesem do Libii, w której pracowali polscy
geolodzy i polskie ekipy wiertnicze. Obok spraw zawodowych wa¿nym wydarzeniem by³ pobyt w Tobruku – miejscu ciê¿kich walk w okresie II wojny œwiatowej i odwiedziny cmentarza, na którym s¹ pochowani m.in. polscy
¿o³nierze.
Jerzy Pawlak, z wykszta³cenia prawnik i ekonomista,
w artykule „Geolog mimo woli” przedstawi³ swoje wieloletnie zwi¹zki z geologi¹. Zaczê³o siê od wspó³organizowania w 1953 r. Przedsiêbiorstwa Geologicznego Gospodarki Komunalnej „Pó³noc” w Gdañsku przez pracê
w Przedsiêbiorstwie Hydrogeologicznym w Gdañsku
i wreszcie od 1974 r. w Centralnym Urzêdzie Geologii.
Omawiaj¹c organizacjê urzêdu, J. Pawlak wspomina ludzi
pracuj¹cych wówczas na ró¿nych szczeblach hierarchii.
Opisuje tak¿e wspó³pracê i wymianê doœwiadczeñ z geologami reprezentuj¹cymi przedsiêbiorstwa oraz instytucje
geologiczne w innych krajach skupionych w RWPG (Rada
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej). W tekœcie zosta³o odnotowane spotkanie I sekretarza Edwarda Gierka z czo³ow¹ kadr¹ CUG oraz wiod¹cymi profesorami Instytutu
Geologicznego. Autor dzieli siê swoimi spostrze¿eniami
dotycz¹cymi organizacji oraz ekonomiki wykonawstwa
geologicznego i wiertniczego. By³a to przez lata pracy w
urzêdzie, na stanowiskach wicedyrektora Departamentu
Rozwoju, wicedyrektora Departamentu Produkcji i Techniki oraz pe³nomocnika prezesa ds. reformy gospodarczej,
g³ówna sfera dzia³ania J. Pawlaka. St¹d te¿ publikacja
zawiera liczne wiadomoœci na temat prób dokonywania
zmian na lepsze w sztywno zarz¹dzanej gospodarce socjalistycznej. Dotyczy³o to m.in. finansowania prac geologicznych, priorytetu badañ geologicznych przed iloœci¹
wykonywanych m b. wierceñ oraz ekonomicznej wyceny
wartoœci z³ó¿. Przedstawiona zosta³a w tych kwestiach
wspó³praca z Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹ oraz dzia³alnoœæ w zespole specjalistów ekonomicznych Sta³ej Komisji

Geologii RWPG. Interesuj¹c¹ czêœci¹ publikacji s¹ relacje
dotycz¹ce „Ruchu Solidarnoœciowego” i zaanga¿owania
w nim synów autora, w tym przebywania jednego z nich w
warunkach internowania z czo³owymi przywódcami Solidarnoœci.
W artykule pt. „Od kopalni do centralnej administracji
geologicznej”, Wojciech Salski opisuje okolicznoœci, które
sprawi³y, ¿e trafi³ do Centralnego Urzêdu Geologii. Przedstawi³ w nim tematykê, jak¹ zajmowa³ siê w Departamencie Geologii Gospodarczej oraz w Komisji Zasobów
Kopalin. Autor ukazuje równie¿ pewne szczegó³y relacji
jakie istnia³y pomiêdzy kierownictwem CUG i Ministerstwa
Górnictwa. We wspomnieniach zosta³a opisana historia tablicy z napisem „Centralny Urz¹d Geologii”, która przez
d³ugie lata widnia³a na budynku tej¿e instytucji. Po likwidacji urzêdu znalaz³a siê w rêkach autora, póŸniej uœwietnia³a spotkania by³ych pracowników CUG-u, a ostatecznie
trafi³a do muzeum Pañstwowego Instytutu Geologicznego.
Ksi¹¿kê koñczy tekst Zenona Michoty pt. „Wspieraliœmy technicznie geologiê”. Jest on poœwiêcony dzia³alnoœci
i osi¹gniêciom Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Geologicznej, który podlega³ CUG-owi. Autor by³ d³ugoletnim wicedyrektorem, a póŸniej dyrektorem tej placówki. W artykule przedstawiono liczn¹ grupê pracowników,
którzy zajmowali siê rozwi¹zywaniem ró¿norodnych problemów technicznych, niezwykle wa¿nych dla szerokiego
wykonawstwa geologicznego i wiertniczego. Wielkim
osi¹gniêciem oœrodka by³o opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania narzêdzi diamentowych do wierceñ
geologicznych. Autorzy tych rozwi¹zañ otrzymali Nagrodê
I stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki, a resort zyska³ wielomilionowe oszczêdnoœci finansowe. Z d³ugiej listy wa¿nych rozwi¹zañ technicznych nale¿y
wymieniæ m.in. konstrukcje wiertnic do wykonywania
otworów geologicznych (do 650 m) i hydrogeologicznych
(do 300 m), opracowanie konstrukcji podwójnych rdzeniówek oraz technologii wierceñ otworów wielodennych.
Postêp techniczny w sferze szeroko pojêtej dzia³alnoœci
geologicznej dokonywa³ siê w œcis³ej wspó³pracy z przedsiêbiorstwami resortu geologii oraz z Fabryk¹ Maszyn
Wiertniczych „Glinnik” w Gorlicach.
Ksi¹¿ka „By³ kiedyœ Centralny Urz¹d Geologii” stanowi ósm¹ z kolei pozycjê wydan¹ przez Stowarzyszenie
Emerytowanych Pracowników Pañstwowego Instytutu
Geologicznego w okresie od 2012 r. Autorami wczeœniej
wydanych wspomnieñ byli wy³¹cznie pracownicy Instytutu. Zawiera³y one treœci dotycz¹ce badañ geologicznych
realizowanych przez PIG, prac wykonywanych za granic¹
(Pó³nocna Afryka, Mongolia), ale tak¿e prze¿yæ z okresu
okupacji niemieckiej. Pomimo tego, ¿e niniejsza publikacja dotyczy przede wszystkim Centralnego Urzêdu
Geologii, to jednak poruszana problematyka czêsto bezpoœrednio wi¹¿e siê ze sfer¹ dzia³ania Pañstwowego
Instytutu Geologicznego.
Wojciech Salski
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