
W. SALSKI (red.) — Ksiêga Pami¹tkowa absolwentów Wydzia³u

Geologii Uniwersytetu Warszawskiego 1952–2007. Wyd. Sto-

warzyszenie Absolwentów Wydzia³u Geologii Uniwersytetu

Warszawskiego, Warszawa 2007, 195 str., 3 rys., 34 fot.

Z tekstu wprowadzaj¹cego, napisanego przez Witolda

Chmielewskiego, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów

Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, wynika i¿ jed-

nym z celów statutowych organizacji jest wydawanie kolejnych

edycji Ksiêgi Pami¹tkowej, wzbogaconych o aktualne kalenda-

rium. Dotychczas wydano piêæ edycji. Pierwsza z nich przedsta-

wia³a referaty z sesji naukowej z 1968 r., zorganizowanej na

50-lecie geologicznych studiów instytucjonalnych na polskim

Uniwersytecie Warszawskim. Zawiera³a ona szkice historyczne

oraz materia³y dokumentacyjne. Kolejna, równie¿ z opracowa-

niami historycznymi i dokumentacyjnymi, odnotowa³a 60-lecie

geologii uniwersyteckiej oraz 25-lecie Wydzia³u Geologii UW.

Dwie nastêpne wydano na 45- i 50-lecie wydzia³u. Pierwsza z

nich zawiera³a opracowania historyczne (dzieje nauczania geolo-

gii na Uniwersytecie Warszawskim), wspomnienia i materia³y

dokumentacyjne, druga — g³ównie wspomnienia i aktualne spisy

absolwentów wydzia³u.

Prezentowana Ksiêga jest wiêc pi¹t¹ w tej serii. Pamiêtaæ jed-

nak trzeba, ¿e zespó³ artyku³ów o uniwersyteckiej geologii war-

szawskiej ukaza³ siê w 1958 r. w tomie pierwszym Roczników UW.

Ponadto, na ³amach Przegl¹du Geologicznego pojawia³y siê arty-

ku³y dotycz¹ce wa¿niejszych rocznic Wydzia³u Geologii, pisane

przez wielu autorów (na ogó³ tak¿e aktualnych dziekanów). Tym

samym powsta³ obszerny materia³ Ÿród³owy daj¹cy historykom

nauki szansê napisania monografii jednego z najpowa¿niejszych

oœrodków naukowych i dydaktycznych w Polsce. Prezentowana

Ksiêga jest tym cenniejsza, ¿e ujawnia nowe materia³y dotycz¹ce

wk³adu absolwentów wydzia³u do rozwoju bazy surowcowej kra-

ju, rzucaj¹c zarazem du¿o nowego œwiat³a na dzieje eksportu pol-

skiej myœli geologicznej za granicê.

Poza wspomnianym wprowadzeniem Witolda Chmielews-

kiego na treœæ tomu sk³adaj¹ siê: interesuj¹ce eseje prof. Andrzeja

Koz³owskiego, dziekana Wydzia³u Geologii, pt. Aby geologia

mia³a w Was swych m¹drych adwokatów (m.in. o aktualnych

trudnoœciach dyscypliny) i Wojciecha Salskiego Od redaktora

(uzasadnienie doboru opracowañ), a tak¿e zestawienia pióra Ewy

Hoffmann (kadra wydzia³u oraz spis absolwentów za lata 2002–

2007).

Podstawê Ksiêgi stanowi¹ opracowania wspomnieniowe

absolwentów w przewadze lat piêædziesi¹tych, pracuj¹cych po

studiach g³ównie w przemyœle kopalin. S¹ to opracowania:

Ryszarda Cichego — By³ kiedyœ Centralny Urz¹d Geologii

(g³ównie o Komisji Zasobów Kopalin), nie¿yj¹cego ju¿ Jana

Czarnika — Moja przygoda z hydrogeologi¹, Ryszarda

Bia³ostockiego — Od geoelektryki do ekogeofizyki, Jerzego Woj-

ciecha Barei — Jak to by³o z uranem w Polsce, Antoniego Parec-

kiego — Geologia polityczna socjalizmu, czyli jak udoku-

mentowano z³o¿e rud ¿elaza Krzemianka, Mariana Kasprowicza

— Moja praca w górnictwie siarkowym, Wojciecha Salskiego —

Na miedzianym szlaku. Zatem, poza zagadnieniami metodolo-

gicznymi niektórych kierunków (np. hydrogeologia, ekogeofizy-

ka geologiczna), odnotowano wa¿ne dzieje urzêdu specjalistycz-

nego (CUG), ale przede wszystkim prace z zakresu geologii

z³o¿owej nad rudami: uranu, ¿elaza, siarki oraz miedzi. Kopalnie

na z³o¿ach tych rud stanowi³y wielki dorobek powojennej geolo-

gii. Absolwenci Wydzia³u Geologii UW mieli istotny wk³ad w

ich optymalne dzia³anie. Tylko z³o¿e rud ¿elaza Krzemianka by³o

ewidentnym fiaskiem, zreszt¹ nie z winy geologów.

Autorów Ksiêgi przewa¿nie znamy z artyku³ów zamieszcza-

nych w Przegl¹dzie Geologicznym, choæ niektórzy drukowali

tak¿e ksi¹¿ki. Mimo wszystko pisanie wspomnieñ jest sztuk¹

wymagaj¹c¹ opanowania warsztatu nie tylko fachowego, ale

tak¿e pisarskiego. Posiad³ j¹ w bardzo wysokim stopniu ca³y

zespó³ autorski. Wspomnienie Antoniego Pareckiego z powodze-

niem mog³oby trafiæ do antologii literackich opowieœci dokumen-

tacyjnych. Swoim wydŸwiêkiem kojarzy siê z Baz¹ ludzi

umar³ych Marka H³aski. Dokumentaliœci z³o¿a Krzemianka sto-

sunkowo wczeœnie zorientowali siê, ¿e ich prace nad rozpozna-

niem miejsc wystêpowania rudy s¹ traktowane przez w³adze

ca³kowicie po macoszemu (w tekœcie Cichego zaznaczono, i¿

pomys³ uruchomienia tam kopalni by³ nierealny). Mimo to trwali

do koñca na posterunku. Smutny jest epilog opowieœci. Sama

kopalnia nie spowodowa³aby degradacji œrodowiska. Problemem

by³ tylko zak³ad przetwórczy. Przy dzisiejszej technice mo¿na by

by³o jej szkodliwy wp³yw ograniczyæ do minimum.
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Merytoryczna wartoœæ wszystkich tekstów jest bezdyskusyj-

na. Stanowi¹ one zapisy dokonañ niektórych tylko absolwentów i

to w latach, kiedy nie by³o wielu specjalistycznych podrêczników

i trzeba by³o korzystaæ z notatek z wyk³adów (zw³aszcza hydro-

geologii Józefa Go³¹ba). Mimo to specjaliœci ci sprawdzili siê w

pracy w trudnych warunkach. Choæby z tego wzglêdu zamiesz-

czone w Ksiêdze wspomnienia winny byæ literatur¹ obowi¹zkow¹

na seminariach studenckich.

Warto pamiêtaæ o tym, ¿e dokonania absolwentów Wydzia³u

Geologii by³y pilnie œledzone przez kadrê naukow¹ Uniwersytetu

Warszawskiego oraz m³odsze roczniki studentów. Sensacj¹ by³a

obrona rozprawy doktorskiej Jana Czarnika o sedymentacji trze-

ciorzêdu w z³o¿u Adamów ko³o Turka. Prowadz¹c tam rozpozna-

nie hydrogeologiczne stwierdzi³ on cyklicznoœæ sedymentacji.

Okresom wilgotnym towarzyszy³o powstanie dolin, póŸniej

zape³nionych szcz¹tkami roœlin (pok³ady burowêglowe). W cza-

sie wieloletnich susz kopalne doliny zape³niane by³y rumoszem

skalnym i piaskami. Obrona doktoratu (promotor Stefan Zbi-

gniew Ró¿ycki) odby³a siê w przepe³nionej auli Wydzia³u Geolo-

gii. Autor wspomnieñ móg³ siê upewniæ o s³usznoœci swoich tez

po latach, podczas pracy w Iraku. Przypadkowo znalaz³ siê na

drodze prowadz¹cej przez ued (dolina okresowo prowadz¹ca

wodê w pustyni). By³ zaskoczony zjawiskiem, z którego uda³o

mu siê wyjœæ na suchy l¹d. Wra¿enie barwnie opisa³ we wspo-

mnieniu, koñcz¹c je nastêpuj¹co: Obecnie nie mam ¿adnych

w¹tpliwoœci, ¿e kopalna dolina Adamowa ko³o Turka jest typo-

wym uedem. Prawdopodobnie wczeœniej by³a ona dolin¹ rzeczn¹,

ale to mia³o miejsce w klimacie wilgotnym, natomiast opisane

dno doliny kopalnej — jako najni¿szy poziom erozyjny, posiada

wszelkie cechy uedu utworzonego w klimacie pustynnym.

Du¿y rezonans mia³y tak¿e geofizyczne badania Ryszarda

Bia³ostockiego. Dziêki jego (i wielu innym) pracy warszawskie

Przedsiêbiorstwo Badañ Geofizycznych sta³o siê firm¹ pro-

wadz¹c¹ badania na S³owacji (rozpoznanie geologiczno-

z³o¿owe), a tak¿e w Afryce (szczegó³owy rekonesans ruin Karta-

giny). Utorowano tym samym drogê nowoczesnej archeologii.

Dramaturgiê geologa, który z wyboru podj¹³ pracê przy

budowie kopalni w okolicy Lubina, opisa³ Wojciech Salski.

Uczy³ siê on rzemios³a z podrêcznika Romana Krajewskiego.

Zda³ egzamin ze swych umiejêtnoœci zw³aszcza w trudnych chwi-

lach g³êbienia szybów. Pod ziemi¹ pracowa³ w niezmiernie trud-

nych warunkach, ale czas poprzedzaj¹cy uruchomienie obiektu

wspomina jako romantyczn¹ przygodê. Gdy po kilkuletniej pracy

w Zak³adzie Doœwiadczalnym w Lubinie powróci³ do problema-

tyki budowy kopalni, w tym przypadku Rudnej, by³o to ju¿ dla

niego tylko rutynowe wykonywanie obowi¹zków.

Jan Czarnik i Marian Kasprowicz, jako hydrogeolodzy, wal-

nie przyczynili siê do zabezpieczenia kopalñ odkrywkowych

rudy siarki w Piasecznie i Machowie od zalewów wód podziem-

nych i powierzchniowych. Uczestniczyli oni tak¿e w pracach nad

pozyskiwaniem siarki metod¹ otworow¹. To, co zrobili, mia³o

istotne znaczenie. Podobnie Jerzy Wojciech Bareja, zajmuj¹cy

siê rudami uranu. Jako szczególnie niebezpieczn¹ — poza

wszechobecn¹ tajemnic¹ s³u¿bow¹ — opisuje przygodê w czasie

zwiadu lotniczego w jednej z dolin karpackich, kiedy niemal

cudem unikn¹³ katastrofy. Tak¿e Salski mia³ du¿o szczêœcia, gdy

— z jakiœ przyczyn — nie zjecha³ do g³êbionego szybu, w którym

nast¹pi³a eksplozja ³adunku wybuchowego, powoduj¹c œmieræ

dwóch górników i kilku rani¹c.

Czytaj¹c tekst Barei o poszukiwaniach uranu w Karpatach

przywo³ujê w pamiêci sztolnie w Dolinie Bia³ego w Tatrach. Co

sk³oni³o radzieckich specjalistów do budowy dwóch chodników

w utworach dolomitu œrodkowo-triasowego — trudno zgadn¹æ

(byæ mo¿e py³y po wybuchu jednej z brudnych bomb atomo-

wych). Z tekstu opowieœci Barei wynika, ¿e s¹ osadowe z³o¿a

uranu, ale w Tatrach pomiar promieniowania w sztolniach nie

ró¿ni siê od normalnego t³a. Dlatego te¿, ale jeszcze przed podjê-

ciem przez niego pracy w górnictwie rud uranu, poszukiwania w

Tatrach przerwano.

Lektura wspomnieñ nasuwa kilka refleksji natury bardziej

ogólnej. Pierwsza z nich sprowadza siê do nastêpuj¹cej uwagi:

Wydzia³ Geologii UW winien nie tylko uwa¿aæ autorów za swych

ambasadorów, ale zleciæ im prowadzenie wyk³adów monogra-

ficznych dla studentów wy¿szych kursów oraz doktorantów. Nikt

lepiej nie przeka¿e im wiedzy, jak mogliby to zrobiæ najwy¿szej

klasy fachowcy o ogromnej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

S³owem Stowarzyszenie Absolwentów WG powinno byæ tak¿e

zapleczem kadrowym do kszta³cenia studentów. (Niektóre

wydzia³y UW — np. Wydzia³ Historyczny — zlecaj¹ wyk³ady na

wybrane zagadnienia wybitnym fachowcom). Nie wydaje siê, by

nie mo¿na by³o pokonaæ przeszkód formalnych.

Nastêpnym problemem jest to, aby jedna z kolejnych ksi¹g

pami¹tkowych sta³a siê monografi¹ historyczn¹ Wydzia³u Geolo-

gii Uniwersytetu Warszawskiego, obejmuj¹c¹ równie¿ instytu-

cjonalne nauczanie geologii na poziomie wy¿szym od 1809 r.

Tego typu ksiêgi maj¹ ró¿ne uczelnie i instytuty badawcze, tak¿e

w krajach o mniejszych tradycjach ni¿ Polska.

Wypada odnotowaæ, i¿ sponsorami by³y instytucje warszaw-

skie zatrudniaj¹ce w du¿ym stopniu absolwentów Wydzia³u Geo-

logii UW: Pañstwowy Instytut Geologiczny, Przedsiêbiorstwo

Geologiczne Polgeol SA, Wydzia³ Geologii Uniwersytetu War-

szawskiego, SEGI-AT Sp. z o.o., Przedsiêbiorstwo Badañ Geofi-

zycznych. Nie pierwszy raz placówki te okaza³y siê ¿yczliwe dla

poczynañ stowarzyszenia. Pozyskane t¹ drog¹ œrodki pokry³y

wydatki na drukarniê Skorpion, która mia³a trudnoœci z pokona-

niem bariery towarzysz¹cej og³oszeniu Ksiêgi. Mimo wszystko,

prezentuje siê ona przyzwoicie, a zdobi¹cy ok³adkê rysunek zam-

ku w Chêcinach przypomina starszym rocznikom absolwentów

letnie æwiczenia terenowe, w czasie których profil dewonu Góry

Zamkowej nale¿a³ do zajêæ obowi¹zkowych.

Zbigniew Wójcik
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