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RECENZJE
M. PODEMSKI – Doœwiadczenia m³odego geologa
instytutowego. Wyd. Stowarzyszenie Emerytowanych
Pracowników Pañstwowego Instytutu Geologicznego,
Warszawa, 2017, s. 385.
8 maja 2018 r. Pañstwowy Instytut Geologiczny
(PIG-PIB) wchodzi w stulecie swego istnienia. W jakiej
bêdzie wówczas kondycji nie zale¿y od jego pracowników,
poniewa¿ jako jednostka podleg³a Ministerstwu Œrodowiska mo¿e urosn¹æ w si³ê, pe³ni¹c nadal funkcje pañstwowej
s³u¿by geologicznej i pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej, lub te¿ staæ siê jedn¹ z wielu ma³ych jednostek naukowych, których przysz³oœæ w œwietle reformy nauki polskiej
staje siê mocno niepewna. Zas³ug instytutu dla gospodarki
kraju nie sposób przeceniæ, choæ wielu nie zdaje sobie sprawy, ¿e eksploatacjê surowców poprzedza ¿mudna, choæ
niezwykle ciekawa praca geologów, którzy musz¹ przewidzieæ istnienie, odkryæ i udokumentowaæ z³o¿e i dopiero
wtedy przekazaæ je w rêce górników. Dobrze siê wiêc sta³o,
¿e Stowarzyszenie Emerytowanych Pracowników PIG wydaje ksi¹¿ki bêd¹ce wspomnieniami o pracy w instytucie,
przybli¿aj¹c nie znane nam czasy czasy, kiedy geologia
i instytut by³y niezwykle wa¿ne dla gospodarki kraju,
a która bez niego rozwija³aby siê znacznie wolniej.
Prezentowana ksi¹¿ka jest ju¿ dziewiat¹ i najnowsz¹
pozycj¹ wspomnieñ wydanych przez stowarzyszenie. Jej
autorem jest dr Maciej Podemski, zatrudniony w instytucie
od 1961 r., a którego zwi¹zki z t¹ jednostk¹ datuj¹ siê od
1959 r. Autor by³ wiêc œwiadkiem i wspó³twórc¹ sukcesów
instytutu w drugiej po³owie jego stuletniego istnienia. Opisuje to 50-lecie (wszak jest nadal aktywny jako prezes stowarzyszenia) oczywiœcie ze swojego, subiektywnego
punktu widzenia. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e instytucja to
nie mury, a ludzie, którzy w niej pracuj¹ i tworz¹ jej historiê. Dlatego w ich pamiêtnikach, wspomnieniach, mo¿emy
nierzadko natrafiæ na opis ciekawych, niekiedy prze³omowych momentów w dziejach instytucji. A M. Podemski nie
by³ przecie¿ „szeregowym” pracownikiem PIG. W latach
1974–1981 by³ delegowany do pracy w Zambii. PóŸniej,
do roku 1989 by³ kierownikiem Zak³adu Geologii Z³ó¿
Rud Metali, w latach 1990–2000 pe³ni³ funkcjê zastêpcy
dyrektora naczelnego PIG. PóŸniej, a¿ do przejœcia na emeryturê w 2006 r. by³ pe³nomocnikiem dyrektora ds. Unii
Europejskiej. Ksi¹¿ka jest jednak przede wszystkim zapiskiem czasów, które wiêkszoœæ pracowników PIG zna ju¿
tylko z opowiadañ.
Jak na tytu³ publikacji przysta³o, autor napisa³ o swoich
doœwiadczeniach jako m³odego geologa, czas wspomnieñ
dotyczy okresu jego pocz¹tkowej pracy, do 1974 r., gdy
zosta³ delegowany do pracy w Afryce. Retrospekcje s¹ tym
bardziej cenne, ¿e o tym okresie mo¿e opowiedzieæ tylko
kilku jeszcze obecnie zatrudnionych pracowników PIG.
Jednak czytelnik musi byæ przygotowany na to, ¿e zapozna
siê nie tylko z informacjami na temat i pracy w nim, ale
równie¿ ze wspomnieniami osobistymi ma³o zwi¹zanymi
z geologi¹, w tym np. z prac¹ „na czarno” w Szwecji czy
te¿ z reminiscencjami z pobytu za granic¹ w kilku krajach
Europy w czasach, gdy s³u¿bowe wyjazdy do nich by³y
naprawdê niezbyt czêste. Niemniej jednak w ca³ej ksi¹¿ce
dominuj¹ relacje zwi¹zane z badaniami prowadzonymi w
PIG i odkryciami z³ó¿ surowców mineralnych. Autor wspo-

mina np. badania geologiczne (w tym warunki, w jakich siê
one odbywa³y) w rejonie Z³oczewa i udokumentowanie
tam z³ó¿ wêgla brunatnego, które dzisiaj mog¹ daæ konkretne wyniki gospodarcze. Odtwarza badania nad udokumentowaniem z³ó¿ soli kamiennej w wysadzie soli kamiennej
RogóŸno, czy te¿ badania zwi¹zane z udokumentowaniem
z³ó¿ gazu ziemnego w Otyniu (powiat Nowa Sól), a tak¿e
badania osadów cechsztynu rejonu Nowej Soli, które zosta³y
zakoñczone obron¹ pracy doktorskiej pt. „Sedymentacja
cechsztyñska w okolicy Nowej Soli”.
Dalsza czêœæ publikacji jest poœwiêcona przede wszystkim wyjazdom autora do wielu krajów europejskich, które
przyczyni³y siê nie tylko do poszerzenia horyzontów geologicznych autora, ale póŸniej zaprocentowa³y w czasie
jego misji w Afryce.
Najbardziej osobisty jest chyba jeden z ostatnich rozdzia³ów ksi¹¿ce „Moje finanse i warunku mieszkaniowe
podczas pracy w Instytucie (do 1974 r.)”.
S¹dzê, ¿e ¿yje jeszcze wiele osób, które pracê w PIG
rozpoczê³o 50 lat temu, a mo¿e nawet wczeœniej, dlatego
warto ich wspomnienia uwieczniæ w formie pisanej. Ostatnie pólwiecze obfitowa³o w osi¹gniêcia geologiczne w ró¿nych dziedzinach i warto je utrwaliæ. Tym bardziej, jeœli
zabarwione s¹ osobistymi prze¿yciami z tych czasów. Jubileusz 100-lecia instytutu jest dobr¹ do tego okazj¹.
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