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WSPOMNIENIA
Wies³aw Œli¿ewski 1929–2017
Grono by³ych g³ównych geologów kraju opuœci³ dr
Wies³aw Œli¿ewski, który jako pierwszy sprawowa³ tê
funkcjê w naszym kraju. Zmar³ 6 grudnia 2017 r. w wieku
88 lat i zosta³ pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu w Brwinowie. Do ostatnich dni ¿ycia by³ aktywnym,
choæ schorowanym cz³owiekiem. Czynnie uczestniczy³ w
dzia³aniach Stowarzyszenia Emerytowanych Pracowników
Pañstwowego Instytutu Badawczego. W roku 2015, w ksi¹¿ce
„Pracowaliœmy w trudnych, ale ciekawych czasach” wydano
m.in. Jego krótkie wspomnienia z okresu pracy w instytucie.
Osobowoœæ i dokonania dr. Œli¿ewskiego na zawsze
zapisz¹ siê w tradycji i dorobku polskiej geologii. A przecie¿ pocz¹tki Jego drogi zawodowej nie by³y ³atwe, nale¿a³
bowiem do pokolenia, które pozna³o koszmar wojny i jej
destrukcyjny wp³yw na losy cz³owieka oraz narodu.
Kszta³ci³ siê na tajnych kompletach nauczania szko³y
powszechnej oraz gimnazjum, w czasie okupacji by³ aresztowany i wywieziony do obozu na przymusowe roboty. Po
ucieczce z obozu w styczniu 1945 r. W. Œli¿ewski ukrywa³
siê, a po wyzwoleniu kontynuowa³ naukê w gimnazjum
i liceum. Szko³ê œredni¹ ukoñczy³, zdaj¹c maturê w 1949 r.
i zaraz po niej podj¹³ pracê w Instytucie Geologicznym
(IG) w Wydziale Geologii Technicznej u Kazimierza Guzika. Pracê ³¹czy³ ze studiami wieczorowymi na Wydziale
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, w zakresie geologii technicznej. W 1954 r. podj¹³ pracê jako asystent w
Katedrze Geologii i Ekonomiki Z³ó¿ Uniwersytetu Warszawskiego kierowanej przez W³adys³awa Bobrowskiego.
Od 1956 r. pracowa³ jako geolog w kopalni uranu w Kowarach, osi¹gaj¹c kolejne szczeble awansu zawodowego, a¿
do stanowiska g³ównego geologa Kopalni Uranu „Podgórze” k. Kowar. By³ autorem projektu badañ geologicznych i dokumentacji geologicznej z³o¿a rud uranu w
kopalni Radoniów. Po zakoñczeniu pracy w kopalniach
uranu, od 1962 r. W. Œli¿ewski pracowa³, wraz z grup¹
Polaków, jako geolog w Wietnamie. Zajmowali siê oni
poszukiwaniem z³ó¿ rud miedzi, pirytów, rud ¿elaza. Po
powrocie do Polski by³ g³ównym geologiem, zastêpc¹
dyrektora w Przedsiêbiorstwie Geologicznym w Warszawie. Jego dynamizm i innowacyjnoœæ zaowocowa³y wprowadzeniem laboratoriów obs³ugi i badañ (zwane wtedy
geoserwisem). Od 1971 r. pracowa³ jako naczelny dyrektor
Przedsiêbiorstwa Poszukiwañ Geofizycznych w Warszawie. Dziêki Jego wysi³kom firma zmodernizowa³a i unowoczeœni³a swój sprzêt geofizyczny i rozpoczê³a szerok¹
wspó³pracê zagraniczn¹, realizuj¹c szereg kontraktów
m.in. w Afryce. Na podstawie doœwiadczeñ w tym zakresie
postulowa³ potrzebê powo³ania nowego przedsiêbiorstwa,
które rozszerza³oby eksport polskich us³ug geologicznych
i geofizycznych za granic¹. W 1974 r. takie przedsiêbiorstwo o nazwie Przedsiêbiorstwo ds. Eksportu Geopol
zosta³o utworzone, a Wies³aw Œli¿ewski zosta³ jego dyrektorem. Dzia³alnoœæ Geopolu umo¿liwi³a wielu polskim
geologom wyjazdy na kontrakty zagraniczne, zwi¹zane
z nauczaniem na uniwersytetach, realizacj¹ projektów
poszukiwawczych, obs³udze kopalñ itp.
W 1977 r. W. Œli¿ewski obroni³ w Instytucie Geologicznym pracê doktorsk¹ „Ska³y dewonu górnego po³udniowej Lubelszczyzny jako potencjalne zbiorniki ropy
i gazu”, której promotorem by³ prof. dr hab. Stanis³aw
Depowski. W latach 1977–1983 jako oddelegowany pra140

cownik Centralnego Urzêdu Geologii zajmowa³ stanowisko radcy (zastêpcy kierownika) w Wydziale Geologii
Sekretariatu RWPG w Moskwie, a w okresie 1983–1985
by³ pracownikiem Komitetu Centralnego PZPR, gdzie zajmowa³ siê problemami polskiej geologii i górnictwa. W latach 1985–1990 sprawowa³ funkcjê g³ównego geologa kraju,
podsekretarza stanu w Ministerstwie Ochrony Œrodowiska
i Zasobów Naturalnych. W swojej dzia³alnoœci rz¹dowej
odnotowa³ szereg sukcesów i osi¹gniêæ. Nale¿y do nich
utworzenie Wspólnej Organizacji Interoceanmetal i ulokowanie jej siedziby w Szczecinie. Warto przypomnieæ, ¿e dr
Œli¿ewski wspiera³ wraz z prof. Wac³awem Ryk¹ – dyrektorem instytutu przywrócenie dawnej nazwy – Pañstwowy
Instytut Geologiczny, sta³o siê tak w 1987 r. Przejœcie na
emeryturê w 1990 r. nie wi¹za³o siê z koñcem aktywnoœci
zawodowej dr. Œli¿ewskiego. By³ m.in. konsultantem ds.
geologiczno-górniczych Elektrimu. Bra³ udzia³ w przygotowaniu i realizacji programu komercyjnej eksploatacji
CBM (coal bed methane) prowadzonego przez firmê Metanel, spó³kê zale¿n¹ Elektrimu. ¯ywo interesowa³ siê losami
polskiej geologii, instytutu i swoich dawnych wspó³pracowników. Uczestniczy³ w wydarzeniach organizowanych
przez przedsiêbiorstwa geologiczne, Ministerstwo Œrodowiska czy instytut. Spotyka³ siê z kolejnymi g³ównymi
geologami kraju, dziel¹c siê swoimi spostrze¿eniami i uwagami. By³ tak¿e w latach 2005–2007 cz³onkiem Komitetu
Honorowego by³ych G³ównych Geologów.
Nie omieszkiwa³ wykorzystywaæ ka¿dej nadarzaj¹cej
siê okazji do wspólnej rozmowy przy kawie, czyta³ regularnie Przegl¹d Geologiczny i komentowa³ przedstawiane
w nim artyku³y. Mia³em z dr. Wies³awem Œli¿ewskim
trwa³y i w miarê systematyczny kontakt, dzwoni³ doœæ czêsto, pytaj¹c tradycyjnie o zdrowie i co s³ychaæ. Ostatni raz
spotka³em siê z Nim w instytucie, dziesiêæ dni przed Jego
œmierci¹. Pozostawi³ napisane wspomnienia. Zas³uguje na
dobr¹ pamiêæ, jako geologu i cz³owieku.
Krzysztof Szama³ek
Pañstwowy Instytut Geologiczny
Pañstwowy Instytut Badawczy

