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100 lat Pañstwowego Instytutu Geologicznego
– doœwiadczenie i przysz³oœæ
Jubileusz stulecia jest wa¿nym wydarzeniem dla ka¿dej instytucji, wymagaj¹cym odpowiedniego uczczenia,
przeprowadzenia swoistego rachunku sumienia, dokonania
bilansu – co uda³o siê osi¹gn¹æ, czego nie zdo³ano zrobiæ –
i zastanowienia siê nad przysz³oœci¹. Nie inaczej taki jubileusz powinien byæ obchodzony równie¿ w Pañstwowym
Instytutcie Geologicznym, który ³¹czy rolê pañstwowej
s³u¿by geologicznej i jednostki naukowej. Ta koniunkcja
jest nieodzowna – nie ma dobrze funkcjonuj¹cej jakiejkolwiek s³u¿by pañstwowej bez solidnego wsparcia naukowego w danej dziedzinie. Widzimy to dobitnie zw³aszcza
obecnie, w okresie finalnego przygotowania tego numeru
Przegl¹du Geologicznego, kiedy szaleje pandemia koronawirusa COVID 19 i najcenniejsi s¹ dobrze wyszkoleni
pracownicy s³u¿by zdrowia, wspierani przez zespo³y analityków i biotechnologów, staraj¹cych siê znaleŸæ optymalne
sposoby leczenia.
Pañstwowy Instytut Geologiczny zosta³ otwarty 7 maja
1919 r., a jego oficjalne powo³anie moc¹ uchwa³y Sejmu
Ustawodawczego nast¹pi³o w dniu 30 maja tego¿ roku.
Pocz¹tek maja to dobry czas na œwiêtowanie; to kulminacja
rozpêdzaj¹cej siê wiosny, Dzieñ Flagi i œwiêto narodowe
obchodzone w rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Jednak w 2019 r. czas ten nie by³ radosny dla pracowników
PIG. Wniesiony pod obrady Sejmu RP kilkanaœcie dni
wczeœniej projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej
(PAG) zak³ada³ jej utworzenie na gruzach instytutu. Im
bli¿ej by³o daty oficjalnych obchodów setnej rocznicy
powo³ania PIG, tym bardziej by³o wiadomo, ¿e bêdzie to
akademia ku czci, jakich w czasach uznawanych za
s³usznie minione by³o wiele, która przede wszystkim ma

s³u¿yæ autopromocji decydentów, a pracownicy instytucji
bêd¹ tu balastem. Z tego powodu 7 maja 2019 r., gdy w
piêknej sali Muzeum Geologicznego PIG odbywa³y siê oficjalne uroczystoœci, pracownicy instytutu spacerowali ulicami Rakowieck¹ i Wiœniow¹, protestuj¹c przeciwko
procedowaniu ustawy o PAG i niszczeniu instytutu (ryc. 1).
Wnikliwym obserwatorom taki scenariusz obchodów
wydawa³ siê oczywisty, dlatego w w¹skim gronie
doœwiadczonych pracowników instytutu ju¿ wczesn¹ wiosn¹ 2019 r. zosta³a podjêta decyzja o organizacji alternatywnych obchodów stulecia PIG. Uznano, ¿e najlepsz¹ form¹
uœwietnienia tego rodzaju jubileuszu, zgodn¹ z tradycj¹
instytutu, bêdzie sesja naukowa, na której nie tylko bêd¹
przedstawione najwiêksze osi¹gniêcia, ale równie¿ zostan¹
wytyczone kierunki badañ na najbli¿sze lata. Na organizatora wydarzenia wybrano Sekcjê Historii Nauk Geologicznych Polskiego Towarzystwa Geologicznego (PTG).
Termin ustalono na 19 listopada, miesi¹c niezwykle wa¿ny
w historii Polski.
Sesja naukowa zatytu³owana 100 lat Pañstwowego
Instytutu Geologicznego – doœwiadczenie i przysz³oœæ
mia³a bardzo uroczyst¹ oprawê i uczestniczy³o w niej
oko³o 250 osób (ryc. 2), nie tylko obecnych i emerytowanych pracowników instytutu. Obecni byli liczni przedstawiciele œwiata nauki, reprezentuj¹cy m.in. Wydzia³ Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloñski, Akademiê
Górniczo-Hutnicz¹, Instytut Nauk Geologicznych PAN
oraz Muzeum Ziemi PAN. Przemys³ reprezentowali prezes
PGNiG Piotr WoŸniak i dr Cezary Bachowski z KGHM
Polska MiedŸ S.A. Nie zabrak³o równie¿ przedstawicieli

Ryc. 1. Rozpoczêcie sesji naukowej w PIG w dniu 19 listopada 2019 r. Obie fot. K. Wo³kowicz
Fig. 1. Opening of the scientific session in PGI on November 19, 2019. Both photos by K. Wo³kowicz
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departamentów geologicznych Ministerstwa Œrodowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Oficjalny list
gratulacyjny nades³a³ g³ówny geolog kraju Piotr
Dziadzio, który nie móg³ uczestniczyæ w spotkaniu
z uwagi na wyjazd s³u¿bowy za granicê.
Spotkanie naukowe otworzyli prezes PTG
prof. dr hab. Adam Gasiñski i przewodnicz¹cy Sekcji
Historii Nauk Geologicznych PTG dr hab. Stanis³aw Wo³kowicz. Przewodnicz¹cymi sesji naukowych byli wybitni profesorowie PIG: Anna
Maliszewska, Krzysztof Jaworowski, Ryszard
Wagner, a tak¿e Adam Gasiñski, który w pocz¹tkowej fazie swojej kariery zawodowej pracowa³
w Oddziale Karpackim PIG w Krakowie. Wyst¹pienia naukowe poprzedzi³ prof. K. Jaworowski
znakomitym wstêpem dotycz¹cym wydarzeñ
historycznych roku 1919, których kalendarium Ryc. 2. Audytorium sesji naukowej w dniu 19 listopada 2019 r.
Czytelnik znajdzie w tym numerze Przegl¹du... Fig. 2. Auditorium of the scientific session on November 19, 2019
Prezentacje z tego spotkania s¹ dostêpne na stronie
internetowej PIG (https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci – 100 obecnych i emerytowanych pracowników instytutu, dlatego
lat Pañstwowego Instytutu Geologicznego: doœwiadczenie i te¿ Czytelnik znajdzie w tym numerze notatki o dzia³alnoœci
przysz³oœæ. Spotkanie sekcji historii nauk geologicznych Stowarzyszenia Emerytowanych Pracowników PIG oraz o
PTG; 02.12.2019). Symptomatyczne jest to, ¿e prezentacje te, instytutowym chórze. Szczególnie wa¿ne wydaje siê byæ
przekazane do Sekcji Informatyki instytutu, m³odzi infor- aktywizowanie naszych starszych kolegów i zachêta ze
matycy umieœcili w folderze, który sami nazwali 100-lecie strony stowarzyszenia do przygotowywania i publikowaPrawdziwe. Ta sesja naukowa zakoñczy³a siê miêdzypoko- nia ró¿nego rodzaju wspomnieñ. Wydane tomiki zawieleniowym spotkaniem towarzyskim w niezwykle przyja- raj¹ cenne informacje nie tylko o pracy geologów w Polsce
cielskiej atmosferze.
i poza jej granicami, ale równie¿ wnikliwe spostrze¿enia
Niniejszy numer Przegl¹du Geologicznego w formalny i obserwacje poczynione w mongolskim stepie, afrykañsposób wieñczy rok obchodów stulecia Pañstwowego skiej pustyni czy lodach Arktyki.
Wielu geologów potrafi³o dobrze pisaæ. Niektórzy, jak
Instytutu Geologicznego, a treœci w nim zawarte s¹ spójne
z artyku³ami o charakterze historycznym, przygotowanymi Józef Siemiradzki – wspó³pracownik, a przez krótki okres
pod redakcj¹ Tadeusza M. Peryta i zamieszczonymi w Prze- równie¿ pracownik PIG – pisali bardzo du¿o i ciekawie.
gl¹dzie Geologicznym nr 7 z 2019 r., oraz z cyklem arty- Inni, jak Hubert Sylwestrzak, ³¹czyli w swoich ksi¹¿kach
ku³ów publikowanych na ³amach tego¿ czasopisma od wiedzê geologiczn¹, ciekawostki naukowe i historyczne
czerwca 2018 r. do grudnia 2019 r. w rubryce 100 lat z w³asnymi prze¿yciami. Doœæ czêstym przejawem uzewPañstwowego Instytutu Geologicznego – dla gospodarki, nêtrzniania zdolnoœci na po³y literackich by³y wiersze okonauki i edukacji. Zgodnie z intencj¹ pomys³odawców licznoœciowe, pisane np. z okazji doktoratów. Przyk³adem
spotkania naukowego, wiêkszoœæ z referatów wyg³oszonych tego rodzaju aktywnoœci jest zamieszczona w tym numerze
na sesji 19 listopada 2019 r. zosta³a opublikowana w tego- Ballada o doktoracie Andrzeja Bera, która zosta³a napisana
rocznym jubileuszowym numerze Przegl¹du... w formie arty- przez Barbarê Gronkowsk¹-Krystek we wspó³pracy z bohaterem tego wiersza. Równie¿ umiejêtnoœci plastyczne
ku³ów.
Zawartoœæ tego numeru Przegl¹du... nie ogranicza siê by³y i s¹ nieobce wielu geologom. Jest to zreszt¹ umiejêtdo wspomnianej sesji naukowej, ale zosta³a wzbogacona noœæ bardzo przydatna, zw³aszcza geologom kartuj¹cym.
o artyku³y dotycz¹ce badañ geologicznych prowadzo- W nieco odleglejszych czasach, gdy fotografia nie by³a tak
nych w oddzia³ach PIG: Dolnoœl¹skim, Geologii Morza powszechnie dostêpna, jak jest to obecnie, szkice i rysunki
i Œwiêtokrzyskim, a tak¿e o banku HYDRO i mapie geoœro- doœæ obficie by³y zamieszczane w pracach naukowych. Do
dowiskowej Polski oraz o historii pracowni mikropaleonto- najbardziej uzdolnionych w tej dziedzinie pracowników
logicznej. Cennym uzupe³nieniem historii PIG jest artyku³ instytutu nale¿¹ niew¹tpliwie profesorowie Kazimierz Guzik
o dzia³alnoœci kartograficznej naszych poprzedników w i Stanis³aw Doktorowicz-Hrebnicki. Ich prace plastyczne
okresie tu¿ przed II wojn¹ œwiatow¹ oraz w czasie okupa- by³y ju¿ reprodukowane w wydawnictwach PIG, natomiast
cji, ilustrowany reprodukcjami nieznanych dot¹d rêkopiœ- w tym numerze Przegl¹du... Czytelnik mo¿e zobaczyæ kilka
miennych map, które znajduj¹ siê w zbiorach Biblioteki reprodukcji obrazów maluj¹cego hydrogeologa Zdzis³awa
Narodowej w Warszawie. W¹tek dzia³alnoœci podziemnej Mianowskiego oraz akwarelê wykonan¹ przez przedwczeœo zabarwieniu spo³eczno-patriotycznym jest kontynuowa- nie zmar³ego naszego kolegê Karola Sabatha.
ny na ³amach tego numeru w artykule o aktywnoœci TymPe³ni¹c goœcinnie funkcjê redaktora tego numeru
czasowej Komisji Zak³adowej Solidarnoœci, przede Przegl¹du Geologicznego mam nadziejê, ¿e spe³ni on
wszystkim w okresie stanu wojennego. Czytelnik znajdzie oczekiwania Czytelników, zarówno w sferze naukowej,
równie¿ obszerny artyku³ o aktywnoœci pracowników PIG informacyjnej, jak i estetycznej.
poza granicami kraju.
Informacja o Pañstwowym Instytucie Geologicznym
Stanis³aw Wo³kowicz
by³aby niepe³na bez umieszczenia chocia¿by fragmentaPrzewodnicz¹cy Sekcji Historii Nauk Geologicznych
Polskiego Towarzystwa Geologicznego
rycznej wzmianki o pozazawodowej sferze aktywnoœci
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