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WSPOMNIENIA
Maria Lindner-Szaszkiewicz 1934–2017
Doktor Maria Lindner-Szaszkiewicz by³a mineralogiem i petrografem, autork¹ monografii Metalogeneza
Sudetów, przez ca³e ¿ycie zawodowe zwi¹zanym z Pañstwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie. Tak jak
wiêkszoœæ jej kole¿anek i kolegów nale¿a³a do pokolenia
Polaków, które œmia³o mo¿na nazwaæ Kolumbowie rocznik 30 – w odró¿nieniu od tego opisywanego przez Bratnego jako rocznik 20. Nie musia³o ono walczyæ o Polskê, ale
odbudowywaæ j¹ z ruin.W dniu 13.10.2017 r. po¿egnaliœmy Mariê Lindner-Szaszkiewicz na Pow¹zkach Wojskowych w Warszawie.
Maria szczêœliwie prze¿y³a okupacjê niemieck¹, któr¹
wraz z matk¹ spêdzi³a w Milanówku pod Warszaw¹, i doczeka³a siê powrotu ojca uwolnionego przez aliantów
z obozu niemieckiego. Po zdaniu matury w 1952 r. rozpoczê³a studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku mineralogia i petrografia. Studia
skoñczy³a z wyró¿nieniem, uzyskuj¹c w 1957 r. stopieñ
magistra. W tym samym roku rozpoczê³a, z nakazu, pracê
zawodow¹ w Pañstwowym Instytucie Geologicznym w
Warszawie, z którym by³a zwi¹zana a¿ do przejœcia na
emeryturê.
W latach 50. i 60. XX w. nasz kraj dŸwiga³ siê ze zniszczeñ wojennych, a zapotrzebowanie na surowce mineralne, w tym wêgiel, miedŸ, ¿elazo, cynk, o³ów, nikiel i ca³¹
gamê innych metali, ros³o z roku na rok. Rejonem Polski,
który obfitowa³ w takie zasoby, by³y Sudety, stosunkowo
ma³o przez wojnê zniszczone, z czynnymi kopalniami
i hutami. Kierownictwo Pañstwowego Instytutu Geologicznego skierowa³o Mariê w ten w³aœnie rejon, wtedy rozpoznany w niewielkim stopniu, z zadaniem poszukiwania
z³ó¿ rud cyny w Górach Izerskich. Jako specjalista mineralog doskonale sobie z tym zadaniem radzi³a. Maj¹c
wyj¹tkowo dobre przygotowanie zawodowe i znajomoœæ
nowoczesnych metod badawczych, w³¹czy³a do prac poszukiwawczych oraz rozpoznawania wg³êbnej budowy geologicznej badanego górotworu metody geofizyczne. Wtedy
by³a to nowoœæ. Owe badnia geofizyczne przyczyni³y siê w
kolejnych latach do rozpoznania wielu obiektów z³o¿owych w Górach Kaczawskich, Sowich i Karkonoszach.
W tym czasie polska geologia, kierowana przez wielu
znanych na œwiecie geologów, takich jak Jan Samsonowicz, Kazimierz Smulikowski, Stanis³aw Jaskólski, Henryk Teisseyre, Edward Rühle, Jan Czarnocki, Stanis³aw
Paw³owski, Andrzej Bolewski, Bronis³aw Halicki i wielu,
wielu innych, prze¿ywa³a z³oty okres, uwieñczony odkryciami nowych z³ó¿ wêgla kamiennego i brunatnego, udokumentowaniem z³ó¿ miedzi, cynku i o³owiu, tytano-magnetytu, ropy i gazu, a nawet uranu. Ani sto lat przed
nami, ani sto lat po nas takich osi¹gniêæ w tej dziedzinie nie
by³o i chyba nie bêdzie. Maria Lindner-Szaszkiewicz doskonale wpisa³a siê w ten okres, prowadz¹c wraz z zespo³em
wspó³pracowników z instytutu rozpoznanie sudeckich

zasobów. Zaowocowa³o ono opracowaniem i wydaniem
unikalnej w tym czasie monografii Metalogeneza Sudetów,
pracy uznanej równie¿ za granic¹. W tym te¿ okresie Maria
wykorzysta³a swoje zainteresowania naukowe, doktoryzuj¹c siê w PIG. Przedstawion¹ rozprawê dotycz¹c¹ perspektyw z³o¿owych Sudetów obroni³a i decyzj¹ Rady
Naukowej uzyska³a tytu³ doktora nauk geologicznych.
Jej mi³oœæ do Sudetów, którym poœwiêci³a wiêkszoœæ
swojego ¿ycia zawodowego, zaowocowa³a wspó³prac¹
z instytucjami naukowymi krajów oœciennych, g³ównie
Czechos³owacji, oraz opracowaniem wielu publikacji,
z których ostatnia, wydana niedawno, zosta³a poœwiêcona
rozpoznaniu z³ó¿ arseno-pirytów z³otonoœnych w Górach
Kaczawskich.
Kim by³a Maria prywatnie? Na pewno dobrym cz³owiekiem, ¿yczliwym ludziom, lojalnym w stosunku do
tych, z którymi przez lata wspó³pracowa³a.
Po œmierci ojca i rozstaniu z mê¿em, wraz z matk¹
wychowywa³a najwiêksz¹ mi³oœæ swego ¿ycia – córkê
Anetê, a nastêpnie wnuczkê Martê. Im te¿ poœwiêci³a ostatnie lata swojego ¿ycia, które wiod³a, zmagaj¹c siê z okrutn¹
chorob¹.
Choæ od nas odesz³a, to pozostawi³a po sobie œlad nie
tylko materialny, uwieczniony w postaci publikacji i opracowañ archiwalnych, ale równie¿ smutek i wspomnienia w
pamiêci tych, którzy j¹ znali, pracowali z ni¹, a jeszcze
wczeœniej studiowali.
Czeœæ Jej pamiêci.
Stefan Rulski
emeryt, d³ugoletni pracownik
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