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J.B. MIECZNIK – O losach polskich geologów. Wyd.
Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut
Badawczy. Warszawa 2017, 312 s., 179 ilustracji, abstrakty,
indeks nazwisk.
W czasach, kiedy za wszelk¹ cenê s¹ preferowane publikacje umieszczane w wysoko punktowanych czasopismach obcojêzycznych, godna uwagi i pochwa³y jest decyzja
kolejnych dyrekcji Pañstwowego Instytutu Geologicznego
– Pañstwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) dotycz¹ca
publikacji monografii – zbioru biografii, w jêzyku polskim
i to z zakresu dziejów geologii.
Zbli¿aj¹ca siê rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, a w konsekwencji równie¿ 100-lecie
powstania ca³ego systemu administracyjnego pañstwa
stwarza okazjê do refleksji natury historycznej, do przypomnienia np. ¿e 7 maja 1919 r. bêdziemy obchodziæ 100-lecie powstania PIG i Uniwersytetu Poznañskiego.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e recenzowana ksi¹¿ka, bêd¹ca
zbiorem biograficznych artyku³ów pióra dr. Jerzego Miecznika, powsta³a po to, ¿eby przypomnieæ œrodowisku geologów o czasach dawno i ca³kiem niedawno minionych,
a przede wszystkim o osobach, które, zdaniem autora,
w sposób znacz¹cy przyczyni³y siê do geologicznego rozpoznania ziem polskich i ca³ego ówczesnego œwiata.
W okresie, kiedy ranga i znaczenie pracy geologów w
kraju i za granic¹ ulega zapomnieniu i marginalizacji, pozostaje nam jedynie odwo³anie siê do historii, do czasów,
w których wœród geologów by³o wiêcej indywidualnoœci,
postaci o ponadprzeciêtnych walorach intelektualnych,
osobowoœciowych, moralnych i etycznych, mog¹cych
konkurowaæ z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych w kraju i zagranic¹, a tak¿e z przedstawicielami
i reprezentantami œwiata gospodarki i polityki. Ta w pewnym stopniu naturalna ucieczka do czasów, gdy rola i znaczenie geologii polskiej w kraju i na œwiecie zdawa³a siê byæ
mocniejsza i bardziej rozpoznawalna, znajduje uzasadnienie oraz zrozumienie tak¿e w obliczu zbli¿aj¹cej siê rocznicy 100-lecia odzyskania niepodleg³oœci, a nieco póŸniej
setnej rocznicy za³o¿enia Pañstwowego Instytutu Geologicznego.
Oczywiœcie wspó³czeœni geolodzy mog¹ siê oburzaæ na
niedocenianie punktowych osi¹gniêæ ich reprezentantów.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e geologia oprócz walorów
poznawczych i teoretycznych, posiada tak¿e, a mo¿e
przede wszystkim walor utylitarny. Trzeba niekiedy znacznego dystansu czasowego, ¿eby zrozumieæ, doceniæ i obroniæ aspiracje zawodowego pokolenia geologów drugiej
dekady XXI w.
Oryginalnoœæ dzie³a J.B. Miecznika polega m.in. na
tym, ¿e jego narracja nie dotyczy wprost dziejów wybranej
instytucji, lub osi¹gniêæ polskiej geologii w wybranym
okresie. Ksi¹¿ka jest subiektywnym, chocia¿ merytorycznie dobrze uzasadnionym zbiorem biograficznych artyku³ów, które by³y pojedynczo publikowane na ³amach
Przegl¹du Geologicznego – od nr 10 z 2009 r. do nr 4 w
2017 r. W tym czasie ukaza³y siê 22 artyku³y przypominaj¹ce ¿ycie i dzia³alnoœæ, a tak¿e niekiedy miejsca pochówku wybitnych i wyró¿niaj¹cych siê polskich geologów.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e dwa pierwsze teksty skupiaj¹ siê
na poszukiwaniach miejsc, w których znajduj¹ siê groby
zas³u¿onych geologów. Rozwa¿any jest równie¿ problem

dotycz¹cy starañ o pielêgnacjê, renowacjê i zachowanie
nagrobków wybitnych postaci œwiata geologii.
Nale¿y podziwiaæ strategiczne podejœcie autora do prezentowanej problematyki. Powstanie ksi¹¿ki poprzedzi³y
lata ¿mudnej pracy nad losami zas³u¿onych geologów.
Recenzowany zbiór artyku³ów zosta³ niekiedy wzbogacony i uzupe³niony o nowe ilustracje i fotografie, w stosunku
do pierwowzorów Byæ mo¿e dlatego poszczególne fragmenty czyta siê z wielk¹ przyjemnoœci¹, zaanga¿owaniem,
sentymentem i swoist¹ atencj¹ dla jej bohaterów oraz
minionych czasów i ówczesnych wyzwañ polskiej i œwiatowej geologii.
Wprawdzie J.B. Miecznik podkreœla subiektywny wybór biografii wybitnych i wyró¿niaj¹cych siê postaci polskiej geologii, to jednak jako kryterium wyboru okreœli³ ich
pokaŸny i znacz¹cy dorobek naukowy, godne naœladowania wybory i postawy ¿yciowe, które mog¹ byæ wzorem
oraz inspiracj¹ dla przysz³ych geologów. Autor podkreœla³,
¿e jako d³ugoletniemu pracownikowi losy tej instytucji
i osi¹gniêcia jej pracowników by³y i s¹ mu najbli¿sze i najdro¿sze, st¹d wiêkszoœæ bohaterów ksi¹¿ki by³a bezpoœrednio lub poœrednio zwi¹zana z instytutem.
Autor w sposób chronologiczny opisuje dorobek znanych i uznanych geologów, zaczynaj¹c od Wawrzyñca
i Henryka Teisseyre’ów. Z kolei ostatnie wspomnienie
poœwieci³ wybitnemu tektonikowi Wojciechowi Jaroszewskiemu. Nie sposób szerzej scharakteryzowaæ poszczególnych postaci opisanych przez J.B. Miecznika. Warto mo¿e
jedynie zasygnalizowaæ, ¿e biografie dotycz¹ takich osobowoœci jak: Stanis³aw Józef Thugutt, Józef Morozewicz,
Tadeusz Wiœniowski, Marian Smoluchowski, Ludwik Horwitz, Mieczys³aw Limanowski, Ferdynand Rabowski,
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Boles³aw Bujalski, Józef Zwierzycki, Bohdan Œwiderski,
Zbigniew Sujkowski, Stanis³aw Soko³owski, Zdzis³aw
Pazdro, Marian Ksi¹¿kiewicz, Roman Koz³owski, Henryk
Makowski, Stanis³aw Tyski, Tadeusz Depciuch, Stanis³aw
Kubicki, Jerzy Kanasiewicz.
O wszystkich geologach autor pisze z ogromn¹ empati¹.
Pomaga mu w tym tak¿e metoda z zakresu nauk socjologicznych, polegaj¹ca na bezpoœrednich wywiadach z najbli¿sz¹ rodzin¹ bohaterów. Dodatkowym atutem tych spotkañ jest nie tylko ocieplenie wizerunku opisywanych
postaci, ale tak¿e ogrom fotografii wydobytych z rodzinnych archiwów, przybli¿aj¹cych niekiedy bardziej osobiste
relacje i indywidualny obraz osób znanych tylko z pos¹gowego, urzêdowego stylu bycia i ¿ycia.
Prezentowana publikacja, wydrukowana na kredowym
papierze, z wieloma piêknymi fotografiami, stanowi bardzo
interesuj¹c¹ pozycjê bibliograficzn¹ dla geologów ka¿dego pokolenia. Autor w sposób rzeczowy i profesjonalny
przedstawi³ merytoryczne zas³ugi i kompetencje swoich
bohaterów. Wiele miejsca i uwagi poœwiêci³ tak¿e ich ¿yciu
rodzinnemu, dzia³alnoœci spo³ecznej, charytatywnej, a nie-

208

kiedy politycznej. Podkreœla³ i docenia³ walory interdyscyplinarnych zainteresowañ, m.in. Mieczys³awa Limanowskiego
i Mariana Smoluchowskiego. Zwraca³ ponadto uwagê na
ró¿ne spo³eczne i polityczne uwik³ania i uwarunkowania
dzia³añ niektórych geologów, m.in. Z. Sujkowskiego, Z. Pazdry, B. Bujalskiego, S. Tyskiego i innych.
Niezale¿nie od wartoœci merytorycznej i walorów ilustracyjnych ksi¹¿ka ma ogromne zalety dydaktyczne. Stanowi materia³ do przemyœleñ dla ka¿dego pokolenia
geologów nad w³asnymi aspiracjami, w³asnym zawodowym losem, nad drogami i bezdro¿ami rozwoju naukowego, materialnego i organizacyjnego polskiej geologii.
Napisana z sympati¹ i podziwem dla geologii jako nauki,
dla geologów, przedstawicieli piêknego zawodu i sposobu
na szczêœliwe ¿ycie. Publikacja mo¿e stanowiæ piêkn¹
wizytówkê zachêcaj¹c¹ uczniów szkó³ œrednich do zainteresowania siê naukami o Ziemi i stosownym wyborem geologii jako kierunku studiów.
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