
Ania Kotwicka zaczê³a pracowaæ w Pañstwowym Insty-
tucie Geologicznym 14 lutego 1994 r. Od pocz¹tku swojej
pracy zwi¹zana by³a z Zak³adem Kartografii Geologicznej
Struktur P³ytkich. W momencie zatrudnienia Ani zak³ad
nosi³ nazwê Zak³ad Geologii Czwartorzêdu. Dok³adnie
pamiêtam tê chwilê, kiedy Ania pierwszy raz pojawi³a siê w
pracy. Doktor Jan Rzechowski, ówczesny kierownik zak³a-
du przedstawi³ nam szczup³¹, m³od¹ szatynkê w okularach,
która stanê³a w drzwiach pokoju. Przez ca³y okres pracy
Ania wygl¹da³a tak samo.

Ania ukoñczy³a Policealne Studium Geodezyjne. Przez
wiele lat by³a technikiem kreœlarzem. Wszystkie za³¹cz-
niki do Szczegó³owej Mapy Geologicznej Polski w skali
1 : 50 000 oraz wszystkie ryciny zamieszczane w pracach
naukowych, jeszcze w latach 90. ubieg³ego wieku, wyko-
nywane by³y rêcznie, rapidografem na kalce. Ania by³a
bardzo dobr¹ kreœlark¹ i mia³a zawsze mnóstwo zamówieñ
ze strony geologów. Du¿o precyzyjnych szkiców, rysun-
ków zamieszczonych w objaœnieniach do mapy i innych
opracowaniach jest dzie³em Ani. Pozostawi³a swój anoni-
mowy wk³ad w te opracowania, i nale¿¹ siê Jej za to wiel-
kie podziêkowania od autorów.

Ania aktywnie uczestniczy³a w ¿yciu zak³adu.
Pamiêta³a o imieninach kole¿anek i kolegów. Organizowa³a
wigilie i przyjêcia wielkanocne. ¯ycie kilka lat temu toczy³o
siê na znacznie wolniejszych obrotach ni¿ obecnie. By³o
znacznie wiêcej czasu. Pracownicy wiêcej ze sob¹ rozma-
wiali, czêsto na tematy uniwersalne. Ania niejednokrotnie
bra³a udzia³ w takich rozmowach i zawsze mia³a swoje zda-
nie. Za to J¹ ceni³em. Dla jednych „pani Ania”, dla innych
„Ania” by³a dla wszystkich serdeczn¹, uczynn¹ Kole¿ank¹.
Z wieloma z nas utrzymywa³a bardziej przyjacielskie sto-
sunki, które wychodzi³y poza pracê w instytucie.

Sekretark¹ Zak³adu Kartografii Geologicznej Ania zos-
ta³a w 2002 r. Kierownikiem zak³adu by³a wówczas pani
prof. Krystyna Piotrowska. Ania sta³a siê bardzo wa¿n¹
osob¹ w zak³adzie, prowadzi³a sekretariat fachowo i wzo-
rowo wywi¹zywa³a siê z powierzonych Jej zadañ. W tym
okresie poznaliœmy Aniê bezpoœredni¹, przyjazn¹, poma-
gaj¹c¹ rozwi¹zywaæ problemy administracyjne, a tak¿e
zwyczajne, ludzkie. Ja tak¿e czêsto z Ani¹ rozmawia³em
przy okazji za³atwiania ró¿nych formalnoœci. By³a po pro-
stu dobrym cz³owiekiem i taka pozosta³a do koñca swoich
dni. Od 2006 r., kiedy zosta³em kierownikiem zak³adu, pra-
cowaliœmy razem. Wspó³praca uk³ada³a siê nam bardzo
dobrze. Ostatnie lata to okres bardzo wytê¿onej pracy
zak³adu, który jeszcze niedawno liczy³ ponad 60 osób.
Ania sumiennie i z zaanga¿owaniem wykonywa³a swoje
obowi¹zki, troszcz¹c siê o sprawy ka¿dego z nas. Nierzad-
ko zostawa³a po godzinach czy pracowa³a w domu, jeœli
by³a taka potrzeba. Obowi¹zkowoœæ i dobrze wykonana
praca by³y zawsze dla Niej najwa¿niejsze. Ania by³a osob¹
bardzo skromn¹. Za swoj¹ pracê, swój wk³ad w dobre
funkcjonowanie instytutu, otrzyma³a odznaczenie Techni-
ka Górniczego II stopnia.

Ania mieszka³a w Falentach. Nigdy tam nie by³em, ale
wiem, ¿e kocha³a kwiaty, które mia³a w swoim ogrodzie.
Kocha³a tak¿e koty, które mieszka³y razem z Ni¹. Wakacje
Ania bardzo lubi³a spêdzaæ w Pieninach, dok¹d jeŸdzi³a ze
swoj¹ córk¹ Ol¹. W ostatnich latach pokocha³a tak¿e
wêdrówki po Tatrach. Chêtnie dzieli³a siê z nami swoimi
wra¿eniami z górskich wycieczek. Zdobywa³a szczyty i
czerpa³a z tego wielk¹ satysfakcjê. Bardzo chcia³a powró-
ciæ w góry kolejnego lata. Ania odwiedza³a tak¿e dalekie
kraje, takie jak Egipt, czy Wyspy Kanaryjskie. By³a cieka-
wa œwiata. W lipcu 2009 r. Ÿle siê poczu³a i wiêcej do
zak³adu nie wróci³a. By³a bardzo dzielna, wrêcz heroiczna
w swojej walce z nieuleczaln¹ chorob¹. Nie poddawa³a siê,
nie skar¿y³a siê na los, walczy³a, by³a twarda i silna. Bar-
dzo J¹ podziwialiœmy. Myœlê, ¿e niewiele osób mog³oby
byæ tak dzielnymi i odwa¿nymi. Podczas choroby Aniê
regularnie odwiedzali najbli¿si – kole¿anki i koledzy. Ania
ca³y czas interesowa³a siê ludŸmi ze swojego zak³adu i z
ca³ego instytutu, pyta³a co siê dzieje. W ostatnim roku
zaczê³a rysowaæ, wykazuj¹c du¿y talent. W czerwcu 2010 r.
niestety nast¹pi³ nawrót choroby i nag³e pogorszenie stanu
zdrowia. Walczy³a dzielnie, lecz przegra³a. Ania odesz³a,
lecz pozostanie na zawsze w naszej pamiêci i w naszych
sercach.

Marcin ¯arski
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