Przegl¹d Geologiczny, vol. 66, nr 2, 2018

S³awomir Smoleñski 1926–2018
Nie by³ geologiem z wykszta³cenia, ale dla geologii
zrobi³ wiêcej ni¿ niejeden specjalista nauk o Ziemi. Kiedy
koñczy³ studia ekonomiczne w Krakowie, prof. Józef Szaflarski zaproponowa³ mu temat pracy magisterskiej z dziedziny geografii gospodarczej. Pisanie i obrona zakoñczy³y
siê sukcesem i pomog³y ukierunkowaæ zawodowo na ca³e
¿ycie. Po pierwszych niezbyt udanych doœwiadczeniach w
pracy szczêœliwy los zetkn¹³ go w 1953 r. z dyrektorem
prof. S.Z. Ró¿yckim, który zaproponowa³ mu zatrudnienie
w Instytucie Geologicznym. Na 34 lata, a¿ do emerytury,
poœwiêci³ siê dla geologii, z wielkim dla niej po¿ytkiem.
S³awomir Smoleñski urodzi³ siê 16 maja 1926 r. w Ciechanowie, w rodzinie o g³êbokich patriotyczno-narodowoœciowych tradycjach. Jego dziadek (ze strony matki),
B³a¿ej Krzywkowski, by³ w latach 1919–1922 pos³em na
Sejm Ustawodawczy, a nastêpnie senatorem RP w kadencji
1922–1926. Ojciec Henryk Smoleñski by³ cywilnym pracownikiem Dowództwa Okrêgu Korpusu I w Warszawie,
(zosta³ zamordowany przez hitlerowców, upamiêtniony
pomnikiem w Pu³tusku). Nic zatem dziwnego, ¿e syn
S³awek Smoleñski, po ukoñczeniu szko³y powszechnej,
zdaj¹c bardzo trudny egzamin konkursowy, w roku 1938
zosta³ kadetem Korpusu nr 1 im. Józefa Pi³sudskiego we
Lwowie. Pierwsze lata okupacji spêdzi³ w Radomiu, uczy³
siê w Liceum im. Tytusa Cha³ubiñskiego, wspó³pracowa³
z ruchem oporu. Z chwil¹ ukoñczenia 17 lat wst¹pi³ do
72 p.p. Armii Krajowej (oddzia³ por. Cypriana) w rejonie
œwiêtokrzyskim. Po maturze w 1946 r. studiowa³ w Akademii Handlowej w Krakowie.
W Instytucie Geologicznym pracowa³ w najgorêtszym
okresie wielkich odkryæ z³ó¿ surowców kopalnych, by³ bliskim wspó³pracownikiem dyrektora prof. Edwarda Rühle.
Kierowa³ dzia³em zajmuj¹cym siê planowaniem, organizacj¹ i wspó³prac¹ z zagranic¹. Jego rola w ówczesnych
osi¹gniêciach instytutu by³a znacz¹ca.
Zna³ jêzyki obce, perfekcyjnie niemiecki, by³ nieocenion¹ pomoc¹ dla geologów przygotowuj¹cych wyst¹pienia czy publikacje zagraniczne. W jego t³umaczeniu ukaza³o
siê kilkadziesi¹t opracowañ czo³owych geologów instytutu, w presti¿owych pismach obu ówczesnych pañstw niemieckich. On by³ wspó³autorem jubileuszowych wydawnictw na 50-lecie instytutu.
W 1974 r. zaproponowano mu stanowisko dyrektora
Departamentu Organizacji i Wspó³pracy z Zagranic¹ w
Centralnym Urzêdzie Geologicznym. Pracowa³ tam 13 lat,
wykaza³ siê kompetencj¹ i niezwyk³¹ prawoœci¹. Z ramienia urzêdu uczestniczy³ w œwiatowych Kongresach Geologicznych w Sydney, Pary¿u i Moskwie. Instytut Geologiczny
darzy³ uczuciem szczególnym, ceni³ go jako najwa¿niejszy
filar polskiej s³u¿by geologicznej. Bêd¹c na emeryturze,
czêsto go odwiedza³, wspó³pracowa³ ze Stowarzyszeniem
Emerytowanych Pracowników Pañstwowego Instytutu
Geologicznego.
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Zna³em S³awka od blisko 60 lat i przyjaŸniliœmy siê w
pe³nym tego s³owa znaczeniu, na p³aszczyŸnie zawodowej
i prywatnej. Spêdzaliœmy razem urlopy, pomagaliœmy sobie
w ró¿nych sprawach domowych. £¹czy³o nas zami³owanie
do jazdy na nartach i gry w bryd¿a. Wielokrotnie wspominaliœmy zimowe pobyty w Szczyrku, zawsze u pañstwa
Pezdów, wieczorne pogawêdki przy góralskiej herbacie
i grê w tysi¹ca czy durnia z córkami gospodarzy. A bêd¹c
ju¿ Ameryce, S³awek ¿ali³ siê, ¿e bryd¿ z komputerem to
nawet nie namiastka karcianych wieczorów z przyjació³mi.
S³awek bardzo kocha³ swoj¹ rodzinê, ¿onê Halinê
i dwójkê dzieci, W³odka i Agnieszkê, którzy we wszystkich Jego planach zawsze byli najwa¿niejsi. Kiedy dzieci
za³o¿y³y rodziny, grono powiêkszy³o siê o uwielbiane
przez Niego wnuki i prawnuki. Bardzo prze¿y³ przedwczesn¹, nag³¹ œmieræ syna, nadzwyczaj uzdolnionego
matematyka. Zamartwia³ siê jak synowa z dwójk¹ dorastaj¹cych ch³opców poradzi sobie sama. Cieszy³ siê i chwali³ sukcesami wnuka, bohatera amerykañskiego serialu
uwielbianego przez miliony tamtejszych nastolatek. Niezwykle boleœnie prze¿y³ œmieræ ¿ony, z trudem odzyska³
równowagê. Trzy lata temu wyjecha³ do Stanów Zjednoczonych, do córki, ale ka¿dego roku na kilka tygodni przylatywa³ do Polski. Latem tego roku te¿ by³, graliœmy w
bryd¿a,
Kilkanaœcie dni wczeœniej telefonowa³, narzeka³ na dokuczliwe zimno i œnieg. Zmar³ niespodziewanie 10 stycznia 2018 r. i zgodnie z Jego wol¹ spocznie obok ¿ony i syna
na Cmentarzu Pó³nocnym w Warszawie.
S³awku, bêdzie nam Ciebie bardzo brakowa³o, najbli¿szej rodzinie, przyjacio³om z pracy i tym, z którymi tak
lubi³eœ siê spotykaæ przy karcianym stoliku.
¯egnaj drogi Przyjacielu!
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