
Dnia 7 lutego 2008 r. w wieku 72 lat zmar³ dr. in¿ Sta-
nis³aw Przenios³o, emerytowany docent w Pañstwowym
Instytucie Geologicznym w Warszawie, by³y zastêpca
dyrektora PIG i by³y wieloletni kierownik Zak³adu Geolo-
gii Gospodarczej. Wieœæ o Jego œmierci szybko obieg³a
krêgi przyjació³, kolegów i znajomych.

Ju¿ nigdy nie bêdziemy jeŸdziæ na narty w Dolomity,
czy choæby do Szczyrku. Ju¿ nie bêdziemy piæ Jego ulubio-
nego czerwonego wina w podrzêdnym hoteliku w genew-
skiej dzielnicy Paquis, gdzie zatrzymywaliœmy siê w czasie
delegacji. Braliœmy wtedy udzia³ w projekcie opracowywa-
nia trójwymiarowej Klasyfikacji Zasobów Kopalin, wpro-
wadzanej do praktyki pod auspicjami ONZ (idealnie paso-
wa³y do niej dotychczasowe polskie klasyfikacje surowców
energetycznych, metalicznych i skalnych). Nie spotkamy siê
te¿ na dworcu przy placu Œw. Andrzeja w Katowicach, aby
pojechaæ stamt¹d na kolejne posiedzenie Komisji Zasobów
Kopalin, w celu zatwierdzania nowych zasobów lub zamyka-
nia którejœ z kopalñ.

Stach przez ca³y swój pracowity ¿ywot by³ zwi¹zany z
Pañstwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie.
Tutaj zacz¹³ pracowaæ po z³o¿eniu matury w Technikum
Geologicznym w Krakowie. Tutaj zosta³ in¿ynierem po
ukoñczeniu WSI. Tutaj te¿ ci¹gle pracuj¹c, ukoñczy³ AGH,
gdzie uzyska³ na studiach zaocznych stopieñ górniczy i
tytu³ zawodowy magistra in¿yniera ze specjalizacj¹ surow-
ce mineralne. Doktoryzowa³ siê u prof. S. Jaskólskiego w
1968 r. na podstawie rozprawy o uranie w aluwiach okolic
L¹dka i Œnie¿nika na Dolnym Œl¹sku.

W PIG pracowa³ pocz¹tkowo jako technik geolog w
Nowej Rudzie pod kierunkiem wymagaj¹cego, ale spra-
wiedliwego prof. Antoniego Morawieckiego. PóŸniej podj¹³
pracê w Zak³adzie Surowców Promieniotwórczych. Od 1968 r.
by³ kierownikiem Zak³adu Rud Metali Nie¿elaznych. Nastêp-
nie wyjecha³ do Francji (st¹d doskona³a znajomoœæ francu-
skiego), a potem (1971–1980) obj¹³ posadê eksperta ONZ w
Gabonie i na Haiti, gdzie przebywa³ z ca³¹ rodzin¹.

Staszek, ch³opak z podkrakowskiej wsi, wszystko
zawdziêcza³ sobie i swemu uporowi; pod tym wzglêdem
by³ prawdziwym self made manem. To, co inni szczêœliwcy
wynieœli niejako z domu, On zdobywa³ mozoln¹ prac¹,
niczym Radek z Syzyfowych prac. Nie dziwi, ¿e syna, zdol-
nego fizyka, nazwa³ Radkiem.

Przez wiele lat by³ zastêpc¹ dyrektora PIG do spraw
surowców mineralnych, a potem w 1988 r. zorganizowa³
Zak³ad Geologii Gospodarczej, którym przez lata, a¿ do
emerytury, kierowa³. Nie by³ buchalterem od zasobów, cze-
go siê zawsze obawia³, ale naukê o surowcach pchn¹³ na
nowe tory. To On jest Ojcem nowoczesnej wersji Bilansu
Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce, wydawa-
nego bez przerwy od 1953 r., obecnie przez Ministerstwo
Œrodowiska i Pañstwowy Instytut Geologiczny oraz
wspó³twórc¹ komputerowego systemu gospodarki i ochro-
ny bogactw mineralnych Polski MIDAS.

Przez d³u¿szy okres swojej kariery Staszek Przenios³o
by³ wiceprzewodnicz¹cym Komisji Zasobów Kopalin przy
ministrze œrodowiska, w której by³ odpowiedzialny za
surowce energetyczne: wêgiel kamienny, wêgiel brunatny,
ropê naftow¹ i gaz ziemny oraz surowce metaliczne: miedŸ,

cynk i o³ów. Równie¿ w dziedzinie innych surowców by³
On ekspertem. Zna³ doskonale surowce skalne oraz surow-
ce chemiczne — siarkê i rozmaite sole. Lecz Jego prawdzi-
wym zami³owaniem by³y metale, zw³aszcza cynk i o³ów
oraz miedŸ. Dla tej miedzi pojecha³ wraz z S. Oszczepal-
skim z PIG-u i A. Banaszakiem z KGHM-u a¿ do Kongo w
Afryce, by dla KGHM-u dokumentowaæ nowe z³o¿a tego
surowca.

Mia³ ogromn¹ wiedzê o surowcach i zna³ doskonale
przepisy. Potrafi³ zapêdziæ w kozi róg ró¿nych urzêdników,
i to wszelakiego szczebla. Za osi¹gniêcia w dokumentacji
zasobów z³ó¿ miedzi Stanis³aw Przenios³o zosta³ uhonoro-
wany Krzy¿em Kawalerskim Orderu Polonia Restituta.

Nie wszyscy wiedzieli o Jego roli w rozgromieniu dru-
¿yny Haiti w pamiêtnych dla nas Mistrzostwach Œwiata w
pi³ce no¿nej w Monachium. Sam Staszek gra³ w m³odoœci
w pi³kê no¿n¹ w Krakowie (i posy³a³ póŸniej wnuka na tre-
ningi w tej dyscyplinie sportu do Strejlaua, do Legii). Otó¿
Staszek, bêd¹c w tym czasie na Haiti, sk³ada³ szczegó³owe
raporty o s³aboœciach i silnych punktach dru¿yny haitañskiej
trenerowi K. Górskiemu, który na tej podstawie ustala³ pla-
ny gry z jedenastk¹ Haiti.

Stach by³ cz³owiekiem o g³êbokiej m¹droœci i nieposzlako-
wanej uczciwoœci. Nigdy nie narzuca³ nikomu swych pogl¹dów.
Jako by³y kierownik zak³adu w PIG wiem coœ na ten temat.

Nigdy nie uczestniczy³ w tajnych, zakulisowych gier-
kach, czy to w instytucie, czy w ministerstwie, czy te¿ gdzie
indziej, to siê po prostu nie mieœci³o w Jego g³owie.

Mia³ du¿o odznaczeñ i tych pañstwowych, i tych wew-
nêtrznych, ale z tego, co wiem, najbardziej ceni³ sobie
Z³ot¹ Odznakê PIG, któr¹ nosi³ najchêtniej.

A Œwiat³oœæ Wiekuista Niechaj Mu Œwieci, odpoczywaj
w spokoju, Drogi Przyjacielu. ¯egnamy Ciê z niek³ama-
nym smutkiem.

Marcin Piwocki
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