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Józef Siemiradzki (1858–1933) — geolog niezwyk³y
Marek Graniczny1, Joanna Kacprzak1, Leszek Marks1, Halina Urban1
z kolekcjami paleontologicznymi Jerzego Bogumi³a Puscha, zgromadzonymi na ziemiach polskich na pocz¹tku XIX wieku. Znajdowa³y siê one
wówczas w muzeum geologicznym rosyjskojêzycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zarówno zbiory Puscha, jak i jego dzia³alnoœæ wywar³y
niew¹tpliwie ogromny wp³yw na dalszy kierunek
prac Siemiradzkiego. Swoje pierwotne zainteresowania zwi¹zane z petrografi¹ przeniós³ zdecyM. Graniczny
J. Kacprzak
L. Marks
H. Urban
dowanie w kierunku geologii, m.in. w stronê Gór
Œwiêtokrzyskich, gdzie w³aœnie Pusch zainicjoPodczas omawiania sylwetek wybitnych polskich wa³ nowoczesne badania geologiczne.
przedstawicieli nauk o Ziemi z XIX wieku, którzy przyczyZ Ignacym Domeyk¹ ³¹czy³a go pasja badawcza Amenili siê do postêpu wiedzy i rozwoju kartografii geologicz- ryki Po³udniowej — wzi¹³ udzia³ w trzech ekspedycjach
nej w zniewolonym pañstwie, z regu³y padaj¹ nazwiska: zorganizowanych w latach: 1882–1883, 1891–1892 i 1896–
Staszica, Puscha, Domeyki i Zejsznera. Na ogó³ nie wspo- 1897. By³ równie¿ jednym z pierwszych autorów po
mina siê natomiast o Józefie Siemiradzkim (ryc. 1), które- Domeyce, który sporz¹dzi³ mapê geologiczn¹ ziem dawnej
go nazwisko ³¹czy siê raczej z jego bratem stryjecznym — Rzeczpospolitej. Siemiradzki zas³u¿y³ siê równie¿ jako
znanym malarzem Henrykiem. Jako autor Mapy geologicz- osoba, która uratowa³a przed zniszczeniem materia³y
nej Królestwa Polskiego, Galicyi i krajów przyleg³ych, Ludwika Zejsznera, a nastêpnie sprawowa³a nad nimi pieczê,
opracowanej razem z Emilem Dunikowskim i wydanej w gdy zosta³y zdeponowane w Muzeum im. Dzieduszyckich
Warszawie w 1891 r., oraz innych pionierskich dzie³ we Lwowie: uporz¹dkowa³ wielkie zbiory geologicznozas³uguje on w pe³ni na umieszczenie obok wymienionej -paleontologiczne Zejsznera z Gór Œwiêtokrzyskich, Podoczwórki wielkich polskich geologów.
la i Wo³ynia, zamieszczaj¹c wyniki swoich prac w publikacji Katalog systematyczny zbiorów paleontologicznych
Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie (Siemiradzki,
1918–19, 1919–20, 1921–22, 1923).
Najwa¿niejsz¹ publikacjê poœwiêcon¹ Józefowi Siemiradzkiemu, z której zaczerpniêto znaczn¹ czêœæ szczegó³ów
biograficznych zawartych w artykule, zawdziêczamy Zbigniewowi Wójcikowi (2000). Tematyka ksi¹¿ki Wójcika
wprawdzie koncentruje siê g³ównie na wyprawach do
Ameryki Po³udniowej oraz dzia³alnoœci spo³ecznej Siemiradzkiego na rzecz krêgów emigracyjnych, niemniej jednak ma bardzo du¿e znaczenie w nakreœleniu sylwetki
naszego „wielkiego zapomnianego”.
Józef Siemiradzki urodzi³ siê w Charkowie w 1858 r.
jako syn Telesfora, rotmistrza kawalerii wojsk rosyjskich,
oraz Natalii z Frieberów. Do gimnazjum uczêszcza³
pocz¹tkowo w Charkowie, a nastêpnie w Warszawie. Po
ukoñczeniu szko³y w 1878 r. podj¹³ studia na Wydziale
Przyrodniczym Uniwersytetu w Dorpacie (obecnie Tartu)
w Estonii2. Drugi rok studiów rozpocz¹³ ju¿ jako asystent
profesora Konstantina Grewingka w Katedrze Mineralogii
i Geognozji (por. Ró¿ycki, 2002). W 1881 r. ukoñczy³ stuRyc. 1. Józef Siemiradzki
dia, uzyskuj¹c stopieñ kandydata nauk. W tym czasie
(http://prawo.univ.gda.pl/~konwentpolonia/05
nast¹pi³ równie¿ jego debiut naukowy — ukaza³a siê
Album%20Polonorum/siemiradzki.JPG)
pierwsza publikacja o œladach epoki lodowcowej w œrodkowej Europie (Siemiradzki, 1881)3. Praca ta by³a owocem
Rzecz¹ bardzo interesuj¹c¹ s¹ tak¿e ró¿norodne dwuletnich wypraw na Litwê i w okolice Warszawy, jak
zwi¹zki Siemiradzkiego z wielkimi poprzednikami. Ju¿ we równie¿ badañ zbiorów Uniwersytetu Dorpackiego. Siemiwczesnym okresie swojej kariery zawodowej zapozna³ siê radzki, jako jeden z pierwszych badaczy, zwróci³ w niej
1
Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa; marek.graniczny@pgi.gov.pl, joanna.kacprzak@pgi.gov.pl,
leszek.marks@pgi.gov.pl, halina.urban@pgi.gov.pl
2
Uczelnia w Dorpacie by³a w tym czasie jednym z najwa¿niejszych oœrodków edukacji nauk o Ziemi. Znacz¹cy wp³yw mia³y na to
zas³ugi profesorów Grewingka, Schmidta, Lemberga i jego asystenta Aleksandra Lagorio, z którym zaprzyjaŸni³ siê Siemiradzki.
3
Rok póŸniej pog³êbi³ ten temat w pracy o Naszych g³azach narzutowych (Siemiradzki, 1882).
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Ryc. 2. Szkic autorstwa Siemiradzkiego prezentuj¹cy zasiêg ska³ narzutowych na ziemiach polskich (1882)

uwagê na potrzebê i znaczenie badañ rozmieszczenia i
zasiêgu ska³ pochodzenia skandynawskiego, stwierdzi³ ich
transport glacjalny oraz pokrycie przez plejstoceñski
l¹dolód skandynawski niemal ca³ego obszaru Polski a¿ do
Karpat. Na podstawie kilku przewodnich ska³, jak na

przyk³ad porfiru granitowego z Wysp Alandzkich, granitów z Abo (obecnie Turku) oraz rapakiwi z Helsingforsu i
Wyborga, poda³ zasiêg tych g³azów narzutowych na ziemiach polskich (ryc. 2). Stwierdzi³ równie¿ z ubolewaniem
fakty niszczenia wielkich g³azów narzutowych i
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nawo³ywa³ do ich ochrony! Mo¿na go wiêc z pewnoœci¹
uznaæ za prekursora ochrony dziedzictwa geologicznego.
W ¿yciu Józefa Siemiradzkiego nadszed³ moment podjêcia decyzji o dalszych losach. Interesowa³a go praca na
obszarach ziem polskich w ich historycznych granicach, co
nie by³o jednak proste. Siemiradzki nie chcia³ zostaæ w
Estonii, nie zamierza³ te¿ jechaæ w g³¹b Rosji, szuka³ wiêc
mo¿liwoœci wyjazdu za granicê. Szczêœcie uœmiechnê³o siê
do niego, gdy z wyprawy do Peru powróci³ do Warszawy
Jan Sztolcman, który zbiera³ tam przez szeœæ lat okazy zoologiczne na zlecenie Aleksandra i Konstantego Branickich.
Braniccy postanowili ponownie wys³aæ Sztolcmana do
Ameryki Po³udniowej w towarzystwie m³odego przyrodnika. Po konsultacjach z grup¹ doradców (Taczanowskim,
Lembergiem, Lagori¹) wybór pad³ na Siemiradzkiego, który mia³ wówczas 24 lata, w³ada³ trzema jêzykami: niemieckim, rosyjskim i francuskim (póŸniej nauczy³ siê jeszcze
angielskiego i siedmiu innych!), a tak¿e zna³ siê na muzyce, malarstwie i historii. Tak dosz³o do jego pierwszej
wyprawy, której szlak wiód³ przez Martynikê i Panamê do
Ekwadoru i Peru. Niezale¿nie od tego, ¿e Siemiradzki by³
geologiem, mia³ równie¿ du¿¹ wiedzê botaniczn¹ i zoologiczn¹, a ponadto to, co widzia³, potrafi³ nie tylko barwnie
opisaæ, m.in. w ksi¹¿ce Z Warszawy do równika (wyd.
1885), ale i narysowaæ. Opisy Siemiradzkiego zawieraj¹
wiele informacji bezcennych do dziœ dla etnografów. Baz¹
wypadow¹ w Ekwadorze by³o miasto Guayaquil, gdzie
Sztolcman i Siemiradzki spotkali siê z sêdziwym Ernestem
Malinowskim.
W trakcie krótkiego pobytu na Martynice Siemiradzki
zd¹¿y³ spenetrowaæ, podró¿uj¹c na koniu, znaczn¹ czêœæ
wyspy. Interesowa³ siê g³ównie ska³ami wulkanicznymi.
Zebra³ tam próbki i wykona³ mapê geologiczn¹, a materia³
ten pos³u¿y³ do uzyskania w 1884 r. w Dorpacie magisterium4 mineralogii z geognozj¹, na podstawie rozprawy Die
geognostischen Verhältnisse der Insel Martinique (Stosunki geognostyczne wyspy Martyniki). Rok póŸniej przygotowa³ nastêpn¹ pracê na podstawie obserwacji
poczynionych w Andach, opublikowan¹ w Dorpacie w
1885 r., pod tytu³em Ein Beitrag zur Kenntniss der typischen Andesitgesteine (Przyczynek do poznania typowych
andezytów), i nastêpnie uznan¹ za rozprawê doktorsk¹.
Przez kolejne lata mieszka³ w Warszawie, prowadz¹c
intensywne badania geologiczne na terenie Polski. Siemiradzki by³ badaczem wszechstronnym, a jego liczne publikacje paleontologiczne dotycz¹ ró¿norodnej fauny
kredowej i jurajskiej (g¹bki, g³owonogi, korale, ma³¿e,
ramienionogi, szkar³upnie, œlimaki, a szczególnie amonity)
z ró¿nych okolic Polski. Wœród prac biostratygraficznych
wyró¿niæ nale¿y m.in. publikacjê z 1888 r. O amonicie Stephanoceras coronatum i jego zmianach w szeregu poziomów brunatnego jura w Popielanach oraz pracê Teoria
ewolucyjna w œwietle wspó³czesnej paleontologii z 1916 r.
Opracowa³ te¿ pierwszy polski akademicki podrêcznik
paleontologii (Siemiradzki, 1925), a na czeœæ autora
nazwano wiele gatunków fauny i flory kopalnej. Opisa³
równie¿ pierwsze profile wierceñ na Mazowszu i na ich
podstawie postawi³ tezê o dwukrotnym zlodowaceniu Ni¿u
Polskiego (Siemiradzki, 1890).

4
Drugi stopieñ naukowy po uzyskanej w 1881 r. kandydaturze nauk
5
Obecnie Papiliai.
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Szczególn¹ zas³ug¹ Siemiradzkiego jest zebranie
ogromnej iloœci danych geologicznych w zwi¹zku z budow¹ wodoci¹gów i kanalizacj¹ Warszawy (Ró¿ycki, 1967),
co pozwoli³o na stwierdzenie po raz pierwszy (w otworze
wiertniczym na ul. Ch³odnej) serii organogenicznych rozdzielaj¹cych osady czwartorzêdowe (Siemiradzki, 1895).
Wspó³pracowa³ tak¿e z pañstwowym Komitetem Geologicznym w Petersburgu. Kilkakrotnie odwiedzi³ w tym
okresie Góry Œwiêtokrzyskie, koryguj¹c dawne zdjêcia
geologiczne tego obszaru wykonane przez Puscha i Zejsznera oraz publikuj¹c jednoczeœnie wiele podstawowych
prac o tym terenie. Odnalaz³ m.in. faunê kambryjsk¹ w Górach Pieprzowych i ustali³ przewodnie rysy budowy tego
terenu na tle ogólnego planu tektoniki Polski. Równolegle,
ze szczególnym upodobaniem, poœwiêca³ siê badaniom
osadów jurajskich. BodŸcem do tego by³y zbiory jurajskie
z Popielan na ¯mudzi5. Siemiradzki, oprócz znanego tam
dotychczas oksfordu, stwierdzi³ kelowej i opisa³ 45 amonitów, a na ich podstawie wyjaœni³ stosunek jury z Popielan
do podobnych utworów Europy Zachodniej i Rosji
(G³owniak, 2007).
W 1887 r. habilitowa³ siê na Uniwersytecie im. Jana
Kazimierza we Lwowie i uzyska³ tam stanowisko prywatnego docenta geologii. Wyk³ada³ geologiê oraz publikowa³
opracowania naukowe w czasopismach polskich i niemieckich, a tak¿e nowele o tematyce po³udniowoamerykañskiej.
W 1891 r. wzi¹³ udzia³ w kolejnej rocznej wyprawie do
Ameryki Po³udniowej, odwiedzaj¹c kolejno Brazyliê,
Argentynê, Urugwaj, Chile i Paragwaj. W Santiago skontaktowa³ siê z rodzin¹ Ignacego Domeyki, który zmar³ dwa
lata wczeœniej. Ogl¹da³ równie¿ pami¹tki po wielkim uczonym i zbiory mineralogiczne. Bardzo ciekawa jest sugestia
Wójcika (2000), mimo braku na to jednoznacznych dowodów, ¿e Domeyko spotka³ siê z Siemiradzkim w Warszawie, a byæ mo¿e w Krakowie i Lwowie, w trakcie swojej
wizyty Polsce w 1884 r. Jeœli tak, to czy rozmawiali o
mapie geologicznej ziem polskich? Prawdopodobnie nigdy
siê o tym nie dowiemy.
Wyprawa na Antypody oprócz pionierskich odkryæ
geograficznych, dziêki którym Siemiradzki wykaza³ liczne
b³êdy na dostêpnych wówczas mapach sztabowych, przynios³a wiele zdobyczy geologicznych. Dotyczy³y zw³aszcza tektoniki Brazylii, jak równie¿ ma³o uprzednio
rozpoznanych utworów karboñskich i dewoñskich (Czarnocki, 1934).
W 1891 r. ukaza³ siê Szkic gieologiczny Królestwa
Polskiego, Galicyji i krajów przyleg³ych wraz z map¹ w
skali 1 : 1.500.000 (ryc. 3), a objaœnienia do mapy ukaza³y
siê w Pamiêtniku Fizyjograficznym (Siemiradzki & Dunikowski, 1891). Opracowanie to powsta³o przy wspó³pracy
z profesorem geologii i mineralogii Uniwersytetu Lwowskiego Emilem Dunikowskim, który wykona³ czêœæ karpack¹. Mo¿na je uznaæ za nowoczesn¹, jak na ówczesne
czasy, syntezê kartograficzn¹ ziem polskich, obejmuj¹c¹
obszar od Karpat po Zatokê Rysk¹. We wstêpie do objaœnieñ Siemiradzki tak scharakteryzowa³ swoje dzie³o:
Teren pomiêdzy Karpatami i Ba³tykiem, objêty map¹
niniejsz¹, przedstawia pod wzglêdem tektoniki geologicznej pas graniczny górzystego pasma indoeuropejskiego i
rozleg³ej p³aszczyzny rosyjskiej.
Poniewa¿ z jednej strony przedgórza Sudetów górno-szl¹skich siêgaj¹ a¿ do brzegów Pilicy i Wis³y, przedgórza
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Ryc. 3. Mapa geologiczna Królestwa Polskiego, Galicyi i krajów przyleg³ych w skali 1 : 1 500 000 (1891)

Karpat dochodz¹ do brzegów Niemna, a powiœle Mazowieckie jest tylko cz¹stk¹ rozleg³ego pojezierza prusko-litewskiego — mapa nasza, celem wyjaœnienia stosunków
geologicznych Królestwa Polskiego i Galicyi do krajów
s¹siednich, obejmuje równie¿ i pograniczne czêœci przyleg³ych krajów, Szl¹ska, Prus, Litwy, Wo³ynia i Podola.
Mapê za³¹czon¹ podzieliæ mo¿emy na kilka odrêbnych
regionów, a mianowicie:
1) wyspa paleozoiczna pomiêdzy Kielcami i Chêcinami, Bodzentynem i Sandomierzem,
2) przedgórze Sudetów: a) górno-szl¹skie zag³êbie
wêglowe; b) pasmo Krakowsko-Wieluñskie; c) wynios³oœæ
œrodkowo-polska,
3) region Galicyjsko-Podolski,
4) region Lubelsko-Wo³yñski,
5) granitowa p³yta ukraiñska,
6) region ba³tycki.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ m.in. informacje na
temat utworów lodowcowych, które na ogó³ nie przyci¹ga³y wiêkszej uwagi pierwszych autorów map geologicznych ziem polskich:
Utwory dyluwialne (lodowcowe) nale¿¹ na obszarze
mapy niniejszej do doœæ wyraŸnie rozdzielonych okresów
lodowych, a raczej do dwu wielkich oscylacyj, które zlewaj¹
siê ze sob¹ na granicy kurlandzkiej. Dyluwium starsze,

pochodz¹ce z okresu pierwszego, poplioceñskiego, siêga
do podnó¿a Karpat; dyluwium m³odsze natomiast nie przekracza pó³nocnego podnó¿a wy¿yny œrodkowo-polskiej,
zatrzymuj¹c siê u stóp gór Sandomierskich, Œwiêtokrzyskich, Kieleckich, Czêstochowskich oraz wy¿yny Lubelsko-Wo³yñskiej. Biegi Pilicy, Wieprza i Warty (od
Radomska) prawie zupe³nie œciœle oznaczaj¹ po³udniow¹
granicê lodowca drugiego okresu. Oba okresy lodowcowe
pozostawi³y po sobie gruby pok³ad tzw. moreny dennej
(Grundmoräne), który przez wody topniej¹cego lodowca w
znacznej czêœci zniszczonym zosta³, a erozyjnej czynnoœci
wód podyluwialnych zawdziêczamy wy³¹cznie utworzenie
wszystkich wynios³oœci na polsko-litewskiej równinie, niewy³¹czajac gór Ponarskich i Miñskich wy¿yn, odgrywaj¹cych znaczn¹ rolê w hydrografii kraju.
Jak ³atwo widzieæ mo¿na z za³¹czonej mapy, wody topniej¹cego lodowca wy¿³obi³y w pierwszej morenie trzy szerokie ³o¿yska, pomiêdzy sob¹ równoleg³e i w dolnej czêœci
z³¹czone, a skierowane na zachód do Morza Pó³nocnego i
Ba³tyckiego. Pó³nocny z tych kana³ów, ¿mudzko-pomorski,
zaczyna siê w pobli¿u Zatoki Ryskiej i obejmuje nizinê
wschodniej ¯mudzi i Augustowskiego; dwoma ramionami,
tj. dolin¹ Niemna i Pregla, dochodzi do Ba³tyku, zajmuje
ca³y szeroki pas ¯u³aw nadba³tyckich a¿ do ujœcia Wis³y.
Dzisiejsza dolina dolnej Wis³y jest dyluwialnym bocznym
kana³em, ³¹cz¹cym kana³ pó³nocny ze œrodkowym. Kana³
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œrodkowy, czyli Polski, zaczyna siê u Ÿróde³ Niemna i obejmuje ca³y system dzisiejszego dorzecza Wis³y i dolnej Warty. Kana³ trzeci, poleski, pozostaje w zwi¹zku zarówno z
Ba³tykiem przez sieæ kana³ów podlaskich, jak i z morzem
Czarnym przez wy³om przy Jurewiczach. Dwa pierwsze
kana³y s¹ przedzielone przez wy¿ynê pojezierza prusko-litewskiego, dwa ostatnie przez Wy¿ynê Miñsk¹. Zarówno
pojezierze litewskie, jak i Wy¿yna Miñska ³¹cz¹ siê ze sob¹
na wschodzie, tworz¹c zachodni¹ odnogê dyluwialnej p³yty
œrodkowo- i pó³nocno-rosyjskiej.
Pó³nocn¹ granicê erozyjnych kana³ów stanowi wy¿yna
zachodnio-¿mudzka wraz z po³udniow¹ Kurlandyj¹, tj.
mniej wiêcej linija wychodni paleozoicznych pok³adów od
DŸwiny do Po³¹gi; po³udniow¹ zaœ — wy¿yna sandomierska i wo³yñsko-podolska.
Przytoczone s³owa dowodz¹, ¿e Siemiradzki by³ jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym badaczem, który
zidentyfikowa³ system pradolin w Krainie Wielkich Dolin
— na Ni¿u Œrodkowoeuropejskim.
W 1894 r. Siemiradzki zosta³ profesorem nadzwyczajnym paleontologii na Uniwersytecie Lwowskim, równie¿
bez etatu. Podj¹³ tak¿e pracê jako kustosz w Muzeum im.
Dzieduszyckich we Lwowie, porz¹dkuj¹c kolekcje geologiczne. Dzia³ paleontologiczno-geologiczny tej instytucji
zosta³ przez niego wspaniale rozbudowany i by³ uznawany
w tym czasie za najlepiej zorganizowane muzeum geologiczne na ziemiach polskich (Czarnocki, 1934).
Praca muzealna nie wyczerpa³a jednak jego mo¿liwoœci zawodowych, by³ bowiem równie¿ cz³onkiem Komisji
Fizjograficznej Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie oraz
ró¿nych stowarzyszeñ przyrodniczych dzia³aj¹cych na
terenie Galicji, m.in. w latach 1890 i 1893–95 pe³ni³ funkcjê sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Przyrodników imienia Kopernika we Lwowie. Jakby tego by³o
ma³o, opracowa³ i opublikowa³ materia³y z wypraw do
Ameryki Po³udniowej, w tym dwie ksi¹¿ki Za morze i Na
kresach cywilizacji, a tak¿e dzia³a³ w Polskim Towarzystwie Handlowo-Geograficznym. Do jego licznych prac
popularnonaukowych nale¿y m.in. bardzo interesuj¹ca
ksi¹¿eczka O czym mówi¹ kamienie? Krótki rys dziejów
przeobra¿eñ i wêdrówek œwiata organicznego na Ziemi
(Siemiradzki, 1929). Mo¿na wiêc œmia³o o nim powiedzieæ
cz³owiek orkiestra.
Jako delegat galicyjskiego Wydzia³u Krajowego w
latach 1896–1897 ponownie przebywa³ z misj¹ w Brazylii.
Po powrocie z Ameryki zaj¹³ siê geologi¹ Podola (Siemiradzki, 1898), a przede wszystkim badaniami amonitów
(Siemiradzki, 1898–99). Opracowa³ równie¿ Zarys geologii Warszawy (Siemiradzki, 1895), opatrzony map¹ i przekrojami (ryc. 4). Jest to prawdopodobnie pierwsze
opracowanie geologiczne na temat naszej stolicy, w którym mo¿na odnaleŸæ wiele interesuj¹cych informacji:
Podk³ad ca³ego miasta, z rzadka tylko ukazuj¹cy siê na
powierzchni, stanowi¹ t³uste pstre gliny oligoceñskie,
ods³oniête w Cytadeli, na Bielanach, w gliniankach za
rogatk¹ Mokotowsk¹ oraz u podnó¿a wysokiego brzegu
Wis³y na ca³ej d³ugoœci miasta od Cytadeli do Belwederu.
Podk³ad ten nadzwyczaj gruby — nie przebito go bowiem
do g³êbokoœci 500 stóp — nale¿y do szeroko rozpowszechnionej od Prus a¿ do Kijowa formacji tzw. poznañskich glin
septariowych, czyli „pstrych i³ów kijowskich”.
Wysokoœæ œrednia tego utworu nad poziomem Wis³y
przy jej brzegu wynosi oko³o 60 stóp — wszystkie jednak
wiercenia g³êbsze dokonane w mieœcie wykazuj¹ szybki
spadek ku zachodowi, tak ¿e np. na Pow¹zkach pok³ad ten
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le¿y o kilkanaœcie stóp, na Lesznie o 40 stóp poni¿ej poziomu Wis³y. Na glinach tych le¿y wszêdzie warstwa moreny
lodowcowej z licznemi g³azami narzutowemi, nieuwarstwionej, przemieszanej z glin¹ ni¿ej le¿¹c¹, o charakterze
petrograficznym bardzo zmiennym — s¹ tu bowiem zarówno siwe lub brunatne i czarne margle piaszczyste, jak ¿wiry
lodowcowe i gruboziarniste piaski, z których, jak np. na
Krakowskim Przedmieœciu wprost uniwersytetu, wydobywano kilkucentnarowej wagi bry³y granitu.
Powy¿ej moreny lodnikowej idzie szereg nadzwyczaj
zmiennych utworów warstwowanych — piasków bia³ych,
¿ó³tych, zielonkawych, i³ów, mu³u, gliny itp. — wype³niaj¹c
nierównoœci terenu, a¿ do poziomu oko³o 70 stóp nad
poziom Wis³y wzniesionego. Warstwy s¹ przewa¿nie krótkie, wyklinowuj¹ siê we wszystkie strony soczewkowato,
jako utwór bystrych, lecz pozbawionych sta³ego ³o¿yska
wód p³yn¹cych.
Na wy¿szych miejscach rozpostar³a siê jednolita
pow³oka czerwonego margla lodowcowego z g³azami
narzutowemi, a ponad nim w do³kach i nierównoœciach
powierzchni morenowej — szcz¹tki usuniêtych przez
lodowcow¹ denudacjê warstwowanych utworów m³odszego dyluwium i staroaluwialne nap³ywy wód polodowcowych. Do pierwszych zaliczam piaski i i³y warstwowane na
Koszykach, do drugich piaski z warstw¹ torfu na Woli i piaski na polu wojskowym za Pow¹zkami, jak równie¿ na
po³udnie od Warszawy — w okolicach Piaseczna i Sêkowina rozwiniête. Do staroaluwialnych nap³ywów zaliczyæ te¿
zapewne wypadnie kotlinê w Szczêœliwcach, w której znaleziono tyle szcz¹tków ssawców dyluwialnych.
Niskie Powiœle ca³e pokrywaj¹ przewa¿nie piaski wiœlane, w czêœci namulisko ilaste. To samo na Saskiej Kêpie i
na Pradze. Dopiero od wydm piaszczystych na Pelcowiznie, których pasmo przecina Kolej Petersburska pomiêdzy
Prag¹ i Wo³ominem, zaczyna siê szeroki taras aluwialny.
W pionierskim opracowaniu Siemiradzkiego znajduje
siê równie¿ wiele informacji na temat wód podziemnych w
rejonie Warszawy, opartych na wyci¹gach z raportów in¿ynierskich:
Teren badany le¿y pomiêdzy szos¹ radomsk¹ i szos¹
kalisk¹, po obu stronach Kolei Warsz. Wiedeñskiej. Na tej
przestrzeni, jak równie¿ pomiêdzy wspomnianemi szosami
i Wis³¹, rozci¹gaj¹ siê bardzo bogate pok³ady gliny, pod
któremi znajduj¹ siê warstwy przeprowadzaj¹ce wody i
mu³ek zrazu ¿ó³ty, g³êbiej zaœ popielaty, niebêd¹cy ani doœæ
œcis³ym, ani jednolitym, woda znajduje siê w nim w postaci
¿y³ek przebijaj¹cych siê z warstwy wodonoœnej przez mu³ek
niekiedy z wielk¹ si³¹ (patrz wy¿ej o pochyleniu warstwy
wodonoœnej od Wis³y ku po³udniowi). We W³ochach woda
wytrys³a z tak wielka si³¹, ¿e omal nie zatopi³a zajêtego
przy kopaniu studni robotnika.
¯e ciœnienie, objawiaj¹ce siê przy wydobywaniu siê na
powierzchniê Ÿród³a, nie jest wynikiem miejscowej falistoœci
gruntu, dowodzi fakt pompowania bez skutku wody przez 4
miesi¹ce motorem parowym we W³ochach i Jelonku.
Na Mokotowie mu³ku piaszczystego brak, a glina
lodowcowa le¿y bezpoœrednio na t³ustych glinach oligoceñskich. Wody gruntowe maj¹ spad w dwu kierunkach: jeden
przez Szczêœliwice, od Zosinowa w stronê Mokotowa; drugi
— przez Zosinów, Salomeê, Solipsy, do Jelonka. Spadki te
wynosz¹ 1,5–2% i 1%. Oba te spadki d¹¿¹ ku Wiœle, wychodz¹c prawdopodobnie z jednego strumienia podziemnego po³o¿onego na po³udnie od Salomei i Rakownika.
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Ryc. 4. Mapa geologiczna Warszawy (Siemiradzki, 1895)

Z powy¿szych raportów wynika, ¿e warstwa wodna,
któr¹, jak widzieliœmy, stanowi¹ t³uste gliny oligoceñskie,
obni¿a siê zarówno w kierunku od W³och i Szczêœliwic ku
rogatce Jerozolimskiej, jako te¿ i w kierunku od Powiœla ku
tej samej rogatce — czyli ¿e na polach Woli mamy najgrubszy pok³ad warstw dyluwialnych, wype³niaj¹cych pod³ugowat¹ kotlinê (³êk synklinalny?) w glinach oligoceñskich.
Pozostaje do rozwi¹zania kwestya, czy kotlina w oligocenie jest utworem erozyjnym, czy te¿ fa³d¹ tektoniczn¹. O
tektonice oligocenu w Królestwie Polskim dotychczas jeszcze nie wiemy — b¹dŸ co b¹dŸ uwa¿aæ nale¿y za pewnik, ¿e
warstwy pstrych glin poznañskich nie le¿¹ bynajmniej
poziomo, w Prusach bowiem wykazano w nich dwa
odmienne kierunki wypiêtrzenia, powoduj¹ce pasmowy
uk³ad wychodni oligocenu na Pomorzu i w Prusach. Kwestyê tê pozostawiam otwart¹, polecaj¹c j¹ uwadze geologów naszych.
Na pocz¹tku XX wieku Siemiradzki uzyska³ kolejne
awanse na Uniwersytecie Lwowskim. W roku 1901 zosta³

mianowany profesorem nadzwyczajnym geologii i
paleontologii, a w 1906 — profesorem zwyczajnym. Co
zaskakuj¹ce, nawet ten ostatni tytu³ nie zapewnia³ finansowania, które Siemiradzki otrzyma³ dopiero w 1917 r., po
trzydziestoletniej pracy na uczelni (Wójcik, 2000).
W latach 1903 i 1909 wyda³ kolejne wa¿ne dzie³a, w
tym dwutomow¹ monografiê Geologia ziem polskich.
Pierwszy z tomów, obejmuj¹cy formacje starsze do jurajskich w³¹cznie, wyda³ ponownie w 1922 r. w nowej wersji.
Dzie³o to jest wielk¹ syntez¹ geologii Polski, pierwsz¹ od
czasu opracowañ Puscha. Bardzo piêknie pisze o tym Czarnocki (1934):
Zjednoczenie geologii wszystkich dzielnic Polski w
dziele Siemiradzkiego jest aktem wielkiej miary nie tylko
naukowej, lecz politycznej i daje pojêcie o stanowisku tego
uczonego zarówno w roli uczonego nieprzeciêtnej miary,
jak i wielkiego patrioty, dla którego nie istnia³y kordony
zaborcze. Geologia Ziem Polski jest niejako bilansem
Nauki Polskiej wielkiego okresu niewoli politycznej. Nie371
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wola ta znalaz³a swój wyraz ujemny i w nauce polskiej, która, bêd¹c rozbita kordonami dzielnicowymi, nie mia³a
mo¿noœci rozwijaæ siê normalnie i jednolicie. Z tego te¿
wzglêdu praca Siemiradzkiego, poprzedzaj¹ca polityczne
wskrzeszenie Pañstwa Polskiego oraz jednocz¹ca zagadnienia naukowe wszystkich ziem Polski, jest czynem wielkiej miary6.
W listopadzie 1918 r. Siemiradzki walczy³ z karabinem
w rêku, w trakcie polsko-ukraiñskich zmagañ we Lwowie,
bêd¹c jednym z pierwszych organizatorów milicji obywatelskiej. Zosta³ odznaczony za to Krzy¿em Obrony Lwowa
i Krzy¿em Walecznych. W odrodzonej Rzeczpospolitej
czeka³y go kolejne awanse. W 1920 r. zosta³ przewodnicz¹cym Powszechnych Wyk³adów Uniwersytetu i Politechniki we Lwowie. W latach 1922–23 piastowa³ urz¹d
dziekana Wydzia³u Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego, a w roku 1926 zosta³ obrany rektorem tej uczelni.
Niezale¿nie od obowi¹zków s³u¿bowych interesowa³ siê
nadal zagadnieniami spo³ecznymi, zw³aszcza w zakresie
spraw emigracyjnych, zajmuj¹c przez wiele lat zaszczytne
stanowisko prezesa Rady Miêdzystowarzyszeniowej,
³¹cz¹cej wszystkie lwowskie towarzystwa opieki nad
wychodŸcami, bez ró¿nicy narodowoœci i wyznania.
W uznaniu zas³ug na polu naukowym, Siemiradzki
zosta³ powo³any na cz³onka rzeczywistego Towarzystwa
Naukowego we Lwowie, cz³onka rzeczywistego Towarzystwa Naukowego w Warszawie, cz³onka Polskiej Akademii Umiejêtnoœci (od 1931 r.) oraz cz³onka Rady
Górniczej. Zosta³ tak¿e obdarowany tytu³em cz³onka
honorowego Pañstwowego Instytutu Geologicznego oraz
Konserwatora Zabytków Archeologicznych. W 1930 r.
zosta³ mianowany Komandorem Orderu Polonia Restituta.
W 1932 r. Siemiradzki przeszed³ na emeryturê i wówczas zwi¹za³ losy z Pañstwowym Instytutem Geologicznym. Przeniós³ siê do Warszawy, ale pozosta³ nadal
opiekunem zbiorów w Muzeum Dzieduszyckich. Podj¹³
prace na terenie Lubelszczyzny oraz wzi¹³ udzia³ w katalogowaniu zbiorów PIG. By³ ju¿ wówczas mocno schorowany. Sezon letnich prac terenowych w 1933 r. rozpocz¹³
zgodnie z planem, niestety, wylew krwi do mózgu i czêœciowy parali¿ uniemo¿liwi³y dalsze badania. Zmar³ w
Warszawie 12 grudnia 1933 r. Muzeum Geologiczne
Pañstwowego Instytutu Geologicznego otrzyma³o od spadkobierców Józefa Siemiradzkiego kolekcjê fauny paleocenu lubelskiego (Morozewicz, 1934)
Student Siemiradzkiego z Uniwersytetu Lwowskiego
Jan Czarnocki (1934), wybitny geolog i dyrektor Pañstwowego Instytutu Geologicznego w latach 1947–1951, podsumowuj¹c wspomnienia o nim, napisa³:
Nauka polska w osobie œp. Siemiradzkiego traci uczonego nieprzeciêtnej miary i wielkiego znawcê ziemi polskiej, któr¹ nade wszystko ukocha³ jako wielki przyrodnik,
a tak¿e jako wierny jej obywatel.

6

W sumie jego bibliografia, obejmuj¹ca 260 pozycji (Fleszarowa, 1958, 1966), zawiera co najmniej 150 pozycji zwi¹zanych
z geologi¹ i paleontologi¹. Nieco inne dane przedstawia spis prac
podany przez Czarnockiego (1934) obejmuj¹cy 126 pozycji;
nale¿y jednak przypuszczaæ, ¿e dane przedstawione przez Fleszarow¹ s¹ bardziej kompletne. Bibliografia ta jest niezwykle
ró¿norodna — obejmuje zarówno monografie, podrêczniki, opracowania kartograficzne, jak i publikacje popularnonaukowe.
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Józef Siemiradzki zas³u¿y³ na trwa³e miejsce w nauce,
równie¿ poza granicami naszego kraju, dziêki swoim
dzie³om geologicznym, geograficznym i etnograficznym.
Szkoda tylko, ¿e o jego dokonaniach wie tak niewielu…
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