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Wies³aw Jerzy Szczepanowski 1931–2017
Od kilku tygodni by³em studentem geologii. Do
poci¹gu, którym wraca³em do Warszawy, w Warce wsiad³
pasa¿er z pokaŸnym baga¿em, licznymi torbami i pakunkami. Wagon niewygodny, pamiêtaj¹cy chyba jeszcze carskie
czasy, nieoœwietlony i zat³oczony po brzegi. Odezwa³y siê
pomruki niezadowolenia z powodu pogorszenia warunków
podró¿owania, ale nowy pasa¿er okaza³ siê tak sympatycznym, rozmownym m³odzieñcem, ¿e dalsza podró¿ by³a ju¿
tylko przyjemnoœci¹. Nazajutrz mia³em zajêcia w pracowni chemicznej. Zaaferowany czynnoœciami analitycznymi
nie zauwa¿y³em, ¿e kole¿ankê przy s¹siednim stole laboratoryjnym ktoœ odwiedzi³. Moj¹ uwagê zwróci³ g³os, który
wyda³ mi siê znajomy. To by³ g³os towarzysza podró¿y
z poci¹gu. Tak pozna³em Wieœka, który przez nastêpnych
65 lat by³ moim najserdeczniejszym przyjacielem. By³
wtedy studentem drugiego roku geologii na Uniwesytecie
Warszawskim. Dopiero po jakimœ czasie powiedzia³ mi, ¿e
wraca³ z parafii w Mniszewie, od stryja, który wspomaga³
w „s³oiki” biednego, niedo¿ywionego studenta.
Po studiach, przez blisko 20 lat, pracowaliœmy w s¹siednich pokojach w Instytucie Geologicznym. On zajmowa³
siê spektrometri¹ emisyjn¹, ja metodami rentgenowskimi.
W 1974 r. dostaliœmy miesiêczne stypendium w Instytucie
Energii Atomowej pod Rzymem. Wiele korzystaliœmy
zawodowo, w³oscy koledzy byli dla nas bardzo serdeczni
i codziennie rano witali nas s³owami bongiorno dottore.
Tak nam to wesz³o w nawyk, ¿e po powrocie do kraju ka¿de spotkanie czy rozmowê telefoniczn¹ rozpoczynaliœmy
tymi s³owami. Pod koniec lipca tego roku Wiesiek zatelefonowa³ ju¿ ze szpitala w Aninie. Kiedy us³ysza³em jego
s³aby i dr¿¹cy g³os – bongiorno, chcia³em siê z Wami po¿egnaæ – zaniemówi³em. Kilka dni póŸniej zmar³. Te dwa
zdarzenia jak klamra spinaj¹ 65-letni okres naszej najprawdziwszej przyjaŸni.
Wiesiek kocha³ ludzi, przede wszystkim rodzinê – ¿onê
Jadziê, jedyn¹ córkê Marzenkê, by³ dumny z wnuków: Zosi
i Jaœka. Mia³ rozleg³e zainteresowania pozazawodowe: by³
filatelist¹, fotografikiem, wêdkarzem i ³owczym, œwietnie
radzi³ sobie w kuchni, by³ smakoszem oraz znawc¹ win.
We wszystkim czym siê zajmowa³ stawa³ siê perfekcyjny.
Dziadek Wieœka Franciszek Szczepanowski mia³
maj¹tek ziemski w Miechowie k. Ciepielowa w dawnej
gubernii radomskiej. Maj¹tek nie by³ jednak na tyle du¿y,
¿eby zaspokoiæ wszystkich z licznego potomstwa, wiêc
niektórzy musieli szukaæ Ÿród³a utrzymania poza rolnictwem. Wtedy jedyn¹ mo¿liwoœci¹ by³o zdobycie zawodu
nauczyciela albo stan duchowny. Ojciec Wieœka, Antoni
Szczepanowski wybra³ nauczycielstwo i w latach 20. ub.w.
ukoñczy³ Seminarium Nauczycielskie w odleg³ym zaledwie
kilkanaœcie kilometrów od domu Solcu nad Wis³¹, dzia³aj¹ce tam od po³owy XIX w. i s³yn¹ce z wysokiego poziomu nauczania. Za³o¿y³ rodzinê z Bronis³aw¹ z domu
Kolisz (równie¿ z nauczycielk¹) i oboje podjêli pracê w
£odzi. Tam 17 maja 1931 r. urodzi³ siê ich syn, któremu
nadali imiona Wies³aw Jerzy. W 1938 r. Wiesiek rozpocz¹³
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naukê w szkole powszechnej. W 1940 r. Szczepanowscy
zostali wyrzuceni z mieszkania i deportowani do Generalnej Guberni, w radomskie. W 1942 r. ojciec Wieœka zosta³
rozstrzelany za dzia³alnoœæ podziemn¹. Po wojnie rodzina
wróci³a do £odzi. Wiesiek uczêszcza³ do Gimnazjum
i Liceum im. M. Kopernika, by³ skautem w 3 LDH im.
R. Traugutta, przyjaŸni³ siê z nieco starszym koleg¹ Jurkiem Znosko, obaj interesowali siê geologi¹. W 1951 r.
zda³ egzamin dojrza³oœci. W tym samym roku zosta³ studentem geologii na Uniwersytecie Warszawskim i w roku
1956 otrzyma³ dyplom magistra w dziedzinie mineralogii
i geochemii. Zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z urodziw¹ Jadzi¹,
której zazdroœcili mu koledzy. Podj¹³ pracê w Instytucie
Geologicznym i trafi³ do zespo³u prof. Antoniego £aszkiewicza, który w ramach politycznej odwil¿y niedawno zosta³
zwolniony z mokotowskiego wiêzienia, gdzie odsiadywa³
wyrok za dzia³alnoœæ w AK. Profesor pomóg³ Wieœkowi
ukierunkowaæ zainteresowania, zachêci³ do zajêcia siê spektroskopi¹ emisyjn¹, fizycznego narzêdzia analitycznego
bardzo przydatnego w badaniach geochemicznych. Bardzo
szybko sta³ siê cenionym specjalist¹ w tej dziedzinie.
W latach 70. i 80. przez kilka kadencji by³ cz³onkiem
Komitetu Chemii Analitycznej PAN.
W latach 1962–1964 bra³ udzia³ w Polskiej Ekspedycji
Geologicznej w Mongolii, która g³ównie dziêki jego umiejêtnoœciom, uporowi i zorganizowaniu laboratorium metalometrycznego w Kobdo, zakoñczy³a siê du¿ym sukcesem.
Po powrocie do kraju skoncentrowa³ siê na badaniach bazaltów serii wisznickiej z wierceñ w pó³nocno-wschodniej
Polsce. Wykona³ gigantyczn¹ pracê, separuj¹c pod mikroskopem i analizuj¹c wiele setek próbek, a nastêpnie opracowuj¹c wyniki metodami statystycznymi, doszed³ do bardzo
wa¿nych geologicznych wniosków. Na podstawie tych
badañ doktoryzowa³ siê, a prof. Jerzy Znosko po zapozna-
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niu siê z maszynopisem rozprawy doktorskiej napisa³ na
ostatniej stronie wiele mówi¹ce, choæ trochê niecenzuralne, s³owa: „Ty d... wo³owa! Przecie¿ to jest praca habilitacyjna! Znosko”. Jednak dla w³odarzy instytutu nie wyniki
jego pracy by³y najwa¿niejsze. Upokorzony ignorowaniem
przez dyrekcjê jego merytorycznych zastrze¿eñ dotycz¹cych
stosowanych w instytucie procedur analitycznych, zawiedziony bezrozumnymi reorganizacjami podporz¹dkowuj¹cymi go osobom niekompetentnym, z³o¿y³ rezygnacjê,
ochoczo akceptowan¹ przez kierownictwo, i odszed³ z IG.
Krótko pracowa³ w Centralnym Oœrodku Badawczo-Rozwojowym „Cebet”, potem a¿ do emerytury w Instytucie
Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Praca poza geologi¹

nie dawa³a mu jednak satysfakcji, cierpia³, ¿e nie mo¿e zajmowaæ siê problematyk¹ geochemiczn¹.
Przepraszamy Ciê Wieœku za Tych, którzy uniemo¿liwili Ci pracê w ukochanym zawodzie – w geochemii. Ale
i tak, to co zostawi³eœ po sobie, pracuj¹c przez ponad 20 lat
w Instytucie Geologicznym, zapewni Ci miejsce na kartach
historii ju¿ wkrótce 100-letniego „Jubilata”. Bêdzie nam
Ciebie brakowa³o, zw³aszcza najbli¿szym – Jadzi, Marzence, Zosi i Jaœkowi, a tak¿e tym z którymi spotyka³eœ siê
przy piwie na Mariensztacie, i wszystkim, którzy Ciê znali.
¯egnaj Drogi Przyjacielu!
Marian Stêpniewski
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