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RECENZJE
Pracowaliœmy w trudnych, ale ciekawych czasach.
Wspomnienia pracowników (Pañstwowego) Instytutu
Geologicznego. Wyd. Stowarzyszenie Emerytowanych
Pracowników Pañstwowego Instytutu Geologicznego,
Warszawa 2015, s. 273.
Historia instytucji naukowej to nie tylko jej powstanie,
rozwój i osi¹gniêcia. To przede wszystkim dzieje ludzi w
niej pracuj¹cych, poniewa¿ to oni czynili starania, ¿eby
ranga tej placówki by³a jak najwy¿sza, aby by³a szeroko
znana, a ich osi¹gniêcia przek³ada³y siê nie tylko na sukcesy
firmy, ale te¿ regionu czy kraju. Wreszcie to ludzie pracuj¹cy w niej przyczyniali siê do rozwoju charakterystycznej dla danej zak³adu pracy dziedziny. W wirze codziennych
trudów nad kolejnymi wyzwaniami zapominamy czêsto,
¿e ranga, jak¹ posiada obecnie placówka, zosta³a osi¹gniêta trudem poprzednich pokoleñ. I choæ dzisiaj wyniki pracy
poprzedników wydaj¹ siê niektórym niewiele znacz¹ce, to
jednak w odniesieniu do warunków w jakich przysz³o im
¿yæ i pracowaæ nale¿y je uznaæ za naprawdê imponuj¹ce,
warte uwiecznienia w historii instytucji. Czêsto o tych
ludziach piszemy wówczas, gdy ju¿ odeszli, kiedy nic ju¿
nie mog¹ nam powiedzieæ, a o tak wiele chcielibyœmy siê
ich spytaæ. Tym wa¿niejsze wydaj¹ siê byæ ich osbiste
wspomnienia, za którymi, oprócz opisu suchych faktów
i wydarzeñ, kryj¹ siê emocje i uczucia – do bliskich, do
instytutu, do nauki.
Dobrze siê wiêc sta³o, ¿e prê¿nie dzia³aj¹ce w Pañstwowym Instytucie Geologicznym – Pañstwowym Instytucie
Badawczym (PIG-PIB), pod przewodnictwem by³ego wicedyrektora PIG dr. Macieja Podemskiego, Stowarzyszenie
Emerytowanych Pracowników PIG wyda³o ju¿ 7 pozycji
ksi¹¿kowych z serii Wspomnienia. Pierwsze cztery ksi¹¿ki
by³y poœwiêcone reminiscencjom z geologicznych wypraw
na ró¿ne kontynenty. Trzy ostatnie zawieraj¹ wspomnienia
bardziej osobiste.
Prezentowana ksi¹¿ka „Pracowaliœmy w trudnych, ale
ciekawych czasach” przypomina, ¿e wielkimi krokami zbli¿a
siê jubileusz 100-lecia istnienia PIG. Wœród dawnej kadry
instytutu s¹ osoby, które przepracowa³y nawet piêædziesi¹t
lat, choæ do wyj¹tków ju¿ nale¿¹ te, które przygodê z instytutem rozpoczyna³y jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹. Byli
oni nie tylko œwiadkami, ale i uczestnikami najwa¿niejszych osi¹gniêæ tej placówki badawczej, bior¹c udzia³ w
rozwiazywaniu g³ównych problemów budowy geologicznej Polski oraz poszukiwaniu z³ó¿ surowców mineralnych.
Wiele sukcesów PIG powoli odchodzi w zapomnienie,
a szkoda. Dobrze siê wiêc sta³o, ¿e 11-osobowa grupa emerytowanych pracowników instytutu zechcia³a podzieliæ siê
z nami wspomnieniami ze swojej pracy. Oni nie tylko
uczestniczyli, ale tworzyli historiê instytucji, która dla wielu z nich sta³a siê drugim domem, mo¿e niekiedy wa¿niejszym od pierwszego.
W ilustrowanej ksi¹¿ce s¹ reminiscenje autorów z ró¿nych okresów, a ka¿da opowieœæ ma inn¹ objêtoœæ. Pierwsze jest krótkie wspomnienie dr. Aleksandra Jeliñskiego,
pracuj¹cego w PIG w latach 1947–1980. Jako chemik zaj-

mowa³ siê problemami dotycz¹cymi z³ó¿ uranu i pierwiastków rzadkich, w latach 1952–1970 by³ kierownikiem tego
zak³adu, po czym zosta³ zastêpc¹ dyrektora instytutu, funkcjê tê pe³ni³ a¿ do odejœcia na emeryturê. Oprócz wspomnieñ natury osobistej, zda³ on te¿ relacjê ze swoich
wra¿eñ z wyjazdu s³u¿bowego do Pary¿a w 1971 r. Bardziej obszerny jest tekst dr. Adama D¹browskiego,
zmar³ego w 2009 r., zatrudnionego w instytucie w latach
1948–1988, które obejmuje wszystkie lata jego pracy w
instytucie. Zajmowa³ siê On badaniami geofizycznymi,
w tym magnetyzmu ziemskiego, a w latach 1954–1972 by³
kierownikiem Zak³adu Geofizyki. To bardzo osobista relacja, zawieraj¹ca wiele krytycznych ocen ludzi, z którymi
przysz³o mu pracowaæ. Tego typu opinii unika Eugeniusz
Cieœla, pracownik instytutu w latach 1948–1999, który
przez wiêkszoœæ pracy zawodowej zajmowa³ siê poszukiwaniem oraz dokumentowaniem z³ó¿ rud ¿elaza i temu
w³aœnie poœwiêci³ swoj¹ notkê.
Dr Wies³aw Œli¿ewski pracowa³ krótko w instytucie, bo
zaledwie 6 lat (1949–1955), jednak pe³nione przez niego
póŸniej funkcje, w tym w latach 1985–1990 podsekretarza
stanu, G³ównego Geologa Kraju, sprawi³y, ¿e do koñca
swojej pracy mia³ œcis³y kontakt z instytutem i jego za³og¹.
Z czasów pracy w instytucie wspomina m.in. to, ¿e w latach
1950–1953 tañczy³ wraz z Mari¹ Ruœkiewicz w zespole
artystycznym dzia³aj¹cym aktywnie w PIG. Wspomina te¿
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wykonywane wówczas prace spo³eczne przy odgruzowywaniu Warszawy czy przy ¿niwach w rejonie Sochaczewa.
Swoje wspomnienie koñczy s³owami „Nie sposób oceniæ
dzia³alnoœci cz³owieka w oderwaniu od realiów i czasów,
w których ¿y³, pracowa³ i tworzy³”. Myœlê, ¿e te s³owa
powinni wzi¹æ pod uwagê wszyscy zaciekli krytycy czasów
s³usznie minionych.
Wspomnienia mgr. S³awomira Smoleñskiego, pracuj¹cego w instytucie w latach 1953–1974, s¹ dwuczêœciowe.
Najpierw bardzo szeroko opisuje swoje prze¿ycia wojenne, w tym dzia³alnoœæ w partyzantce w latach 1943–1944
oraz pierwsze trudne lata po wojnie. Drug¹ czêœæ, poœwiêcon¹ swoim instytutowym szefom, rozpoczyna od stwierdzenia, ¿e do instytutu „trafi³ przypadkiem” i podj¹³ pracê
w Dziale Planowania. Przekazuje swoje spostrze¿enia
o in¿. Janie Kosteckim, który by³ kierownikiem Dzia³u Planowania oraz o prof. E. Rühle, o E. Osice – dyrektorach
instytutu.
Swoje ¿ycie poœwiêcone siarce przedstawia mgr Boles³aw Kubica, pracuj¹cy w instytucie w latach 1953–2008,
wspó³odkrywca i dokumentator polskich z³ó¿ siarki rodzimej, a dr Teresa Marcinkiewicz opowiada o swoich przygodach z mezozoicznymi megasporami w latach 1955–
1993. Ma³o kto wie, ¿e pod koniec swojej pracy w instytucie
dr Teresa Marcinkiewicz sporz¹dzi³a Kronikê Paleobotaniki, w której zawar³a chronologiczny zapis wa¿niejszych
wydarzeñ z ¿ycia zawodowego i prywatnego pracowników
Pracowni Paleobotanicznej w latach 1947–1993. Du¿y rozdzia³ w ksi¹¿ce autorka ta poœwiêci³a równie¿ wspomnie-
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niom ze swojego pierwszego wyjazdu zagranicznego w
1961 r. do Szwecji.
Pocz¹tki pracy w instytucie w latach 1961–1964 wspomina dr Maciej Podemski, specjalista w zakresie geologii
z³ó¿, pracownik instytutu w latach 1961–2006, w latach
1974–1981 delegowany do pracy w Zambii, a w latach
1981–1989 kierownik zak³adu Geologii Z³ó¿ Rud Metali,
od 1990 do 2000 r. zastêpca dyrektora PIG. Opisuje swoje
prace na z³o¿u wêgla brunatnego w Z³oczewie, soli kamiennej w RogoŸnie i gazu ziemnego w Otyniu.
Z kolei dr Marian Stêpniewski przekazuje w swych
wspomnieniach zarówno lata szkolne, jak i pracê w instytucie w latach 1960–2001, podczas której od 1981 do 1989 r.
by³ kierownikiem Centralnego Laboratorium Chemicznego.
Mgr Irena Olkowicz-Paprocka, specjalistka w zakresie
z³ó¿ surowców skalnych, pracowa³a w PIG w latach 1963–
1997. W swoich tekœcie nie zawaha³a siê podaæ informacji,
¿e w 1974 r. otrzyma³a dyplom i odznakê Przodownika Pracy
Socjalistycznej.
Ksi¹¿kê koñczy wspomnienie dr El¿biety Bareji, pracuj¹cej w instytucie w latach 1968–1991, sprawuj¹cej najpierw funkcjê kierownika Pracowni Badañ Radiometrycznych, a nastêpnie kierownika Pracowni Geologii Z³ó¿ Rud
Uranu.
Po tê publikacjê powinni siêgn¹æ wszyscy, którzy interesuj¹ siê histori¹ geologii, a histori¹ Pañstwowego Instytutu
Geologicznego po II wojnie œwiatowej w szczególnoœci.
Naprawdê warto!
W³odzimierz Mizerski

