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W po³owie 2006 r. jeden z autorów niniejszego arty-
ku³u otrzyma³ poczt¹ elektroniczn¹ list od Roberta P.
McIntosha, przedstawiciela Brytyjskiej S³u¿by Geologicz-
nej na co dzieñ pracuj¹cego w Edynburgu, zawieraj¹cy
fotografiê p³yty znajduj¹cej siê na cmentarzu brytyjskim
w stolicy Afganistanu Kabulu, z proœb¹ o przet³umaczenie
na jêzyk angielski umieszczonego na niej napisu. Inskryp-
cja g³osi:

ŒP Dr Adam Drath, in¿ynier górnik docent Aka-
demii Górniczej w Krakowie, geolog, naczelnik
Ministerstwa Górnictwa Królestwa Afganistanu.
Urodzony 1904 w Sieniawie, zmar³ 5 VII 1942 na
pustyni Chasz. Spoczywa w Farah. Czeœæ jego
pamiêci! Kolonia polska w Kabulu. (ryc. 1).

W takich okolicznoœciach narodzi³ siê pomys³
przybli¿enia niezwyk³ego ¿yciorysu jeszcze jedne-
go polskiego geologa — Adama Dratha.

W ostatnich latach w Polsce Afganistan kojarzy
siê g³ównie z wojn¹, przemoc¹, Talibami, bin Lade-
nem, si³ami interwencyjnymi, w tym od niedaw-
na z wojskowym kontyngentem polskim, krótko
mówi¹c: niezbyt dobrze. To obraz dnia dzisiejsze-
go, ale kiedyœ by³o inaczej. W Afganistanie, dum-
nym kraju, który od wieków walczy³ o nie-
podleg³oœæ, œciera³y siê ze zmiennym szczêœciem
wp³ywy Anglii i Rosji. W s³u¿bie tych krajów wal-
czyli i szpiegowali tak¿e Polacy. Do Afganistanu
zawitali i inni, byli wœród nich budowniczowie,
konstruktorzy mostów, osiedli mieszkaniowych,
naukowcy, zdobywcy najwy¿szych szczytów Hin-
dukuszu. Ka¿dy z nich pozostawi³ w tym kraju coœ
po sobie, a niektórzy byli otaczani najwy¿szym sza-
cunkiem. Do takich osób nale¿a³ in¿ynier górnik
i geolog — doktor Adam Drath.

Adam Marian Czes³aw Drath urodzi³ siê
2.10.1904 r. w Sieniawie, w powiecie jaros³awskim
(dziœ przeworskim). Jego rodzicami byli Zygmunt,
doktor medycyny, oraz Malwina z Reymanów (Bo-
cheñski, 1949; ¯yciorysy..., 1965). Naukê w szkole
powszechnej podj¹³ pocz¹tkowo w Jaros³awiu, a na-

stêpnie we Lwowie. Kontynuowa³ j¹ nastêpnie w gim-
nazjum klasycznym we Lwowie i Toruniu. W trakcie nie-
spokojnych lat odradzania siê Rzeczpospolitej pe³ni³
s³u¿bê w wojsku w Toruniu, w okresie od lipca do listopada
1920 r. (a wiêc w trakcie wojny polsko-sowieckiej). Egza-
min dojrza³oœci zda³ w 1922 r. w Toruniu, po czym podj¹³
studia na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie. Podczas
studiów w ci¹gu jednego roku by³ równie¿ studentem
w Katedrze Geologii Stosowanej AGH. Tytu³ in¿yniera
górniczego uzyska³ 17.12.1929 r.

Jeszcze przed uzyskaniem stopnia A. Drath bra³ udzia³
w pracach poszukiwawczych, które Galicyjskie Towarzy-
stwo Kopalñ w Libi¹¿u prowadzi³o w latach 1928–1930.
Szuka³ wêgla oraz rud cynku i o³owiu. Po zakoñczeniu tych
prac zaj¹³ siê w Zak³adzie Geologii Stosowanej AGH stu-
diowaniem literatury geofizycznej oraz zagadnieniami
petrografii wêgla. W lipcu 1930 r. wyjecha³ ponownie
w teren, aby wzi¹æ udzia³ w badaniach sejsmicznych,
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Ryc. 1. Pami¹tkowa p³yta poœwiêcona pamiêci Adama Dratha na cmentarzu
brytyjskim (Sherpur Cantonment Cemetery) w Kabulu. Fot. R.P. McIntosh,
British Geological Survey



wykonywanych na Podkarpaciu przez Towarzystwo Sejs-
mos z Hanoweru dla Komisji Soli Potasowych Minister-
stwa Przemys³u i Handlu oraz Spó³ki Akcyjnej Pionier we
Lwowie.

W listopadzie 1930 r. in¿ynier Drath otrzyma³ stypen-
dium Funduszu Kultury Narodowej w Warszawie, które
umo¿liwi³o mu podjêcie studiów naukowych w Niemczech,
Francji i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Od 1.12.1930 r.
do 16.02.1931 r. studiowa³ petrografiê wêgla i metalogra-
ficzne metody badañ rud w Akademii Górniczej we Fry-
burgu pod kierunkiem profesora Stutzera. W tym okresie
zwiedzi³ równie¿ kopalnie wêgla kamiennego pod Drez-
nem i w Zwickau oraz kopalnie wêgla brunatnego w okoli-
cy Lipska.

W okresie od 20.02 do 11.05.1931 r. przebywa³ w Ber-
linie, studiuj¹c geofizykê na Politechnice i w Instytucie
Geologicznym oraz petrografiê wêgla w Instytucie Paleo-
botaniki i Petrografii Ska³ Palnych u profesora W. Gotha-
na. Bra³ równie¿ udzia³ w æwiczeniach geofizycznych
zorganizowanych w Harzu przez profesora H. Reicha,
odwiedzi³ równie¿ Akademiê Górnicz¹ w Clausthalu,
kopalniê Rammelsberg w okolicy Goslar, liczne kopalnie
w zag³êbiu westfalskim, Instytut Geofizyczny w Getyn-
dze oraz szko³ê górnicz¹ w Bochum. Uczestniczy³ tak¿e
w wykonywaniu i opracowywaniu pomiarów grawime-
trycznych w Westfalii i pomiarów magnetycznych ko³o
Hamburga.

Przez miesi¹c przebywa³ na terenie Francji. Zapozna³
siê tam z pracami Instytutu Wêglowego na Uniwersytecie
w Lille, a w Pary¿u studiowa³ nowe metody badañ rud w Mu-
zeum Historii Naturalnej u profesora Lacroix.

Kolejnym etapem stypendium by³y Stany Zjedno-
czone, w których Drath przebywa³ od 7.08.1931 r. do
19.08.1932 r. W tym okresie na Uniwersytecie Harvarda
w Cambridge i Uniwersytecie Massachusetts studiowa³
geologiê stosowan¹, badania mikroskopowe rud, geofizykê
stosowan¹ i teoretyczn¹ oraz szacowanie z³ó¿. Zwieñcze-
niem tych studiów by³o uzyskanie tytu³u Master of Scien-
ce, otrzymanego 11.05.1932 r. na Uniwersytecie Harvarda.

Pozosta³¹ czêœæ stypendium A. Drath poœwiêci³ na zwie-
dzenie wa¿niejszych okrêgów górniczych, m.in. kopalñ
miedzi Hecla Kalumet nad Jeziorem Górnym, w Butte
(Montana) i w Bingham Canyon (Utah), kopalñ z³ota w Com-
stock (Nevada) i Argonaut (Kalifornia) oraz kopalni rud
cynku i o³owiu w Joplin (Missouri). Interesowa³y go rów-
nie¿ pola naftowe w Santa Barbara (Kalifornia) i w pobli¿u
Los Angeles, jak równie¿ w Oklahomie, Teksasie i Luizja-
nie, gdzie zapoznawa³ siê z organizacj¹ badañ geofizycz-
nych i metodami stosowanymi w poszukiwaniach ropy
naftowej.

Trzeba przyznaæ, ¿e zakres stypendium Pana Adama
by³ imponuj¹cy. Z pewnoœci¹ umo¿liwi³o mu ono oprócz
poznania œwiata i wybitnych fachowców (pamiêtajmy, ¿e
akcja dzieje siê na pocz¹tku lat 30. ubieg³ego stulecia),
zdobycie bogatych i wszechstronnych doœwiadczeñ zawo-
dowych oraz zapoznanie siê z organizacj¹ i nowymi meto-
dami badañ geologicznych i geofizycznych.

Po powrocie do kraju od 1.09 do 31.12.1932 r. Drath
pracowa³ w Pañstwowym Instytucie Geologicznym w War-
szawie, bior¹c udzia³ w badaniach sejsmicznych na Pod-
karpaciu, prowadzonych dla spó³ki Pionier ze Lwowa. Po
zakoñczeniu tych prac przeniós³ siê na AGH, aby zorgani-

zowaæ wyk³ady i æwiczenia z mikroskopowego badania
wêgli. W styczniu 1933 r. zosta³ asystentem w Katedrze
Geologii Stosowanej AGH w Krakowie, a rok póŸniej star-
szym asystentem.

Wkrótce na Adama Dratha sp³ynê³y kolejne zaszczyty.
Pierwszego maja 1934 r. otrzyma³ cz³onkostwo Komitetu
Geofizycznych Metod Poszukiwawczych Amerykañskie-
go Instytutu In¿ynierów Górniczych i Hutniczych w Nowym
Jorku. By³ równie¿ cz³onkiem American Association for
the Advancement of Science w Waszyngtonie, Stowarzy-
szenia Polskich In¿ynierów i Górniczych i Hutniczych oraz
Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Jedenastego
lutego 1936 r. Rada Wydzia³u Górniczego AGH przyzna³a
mu stopieñ naukowy doktora nauk technicznych, a kilka
miesiêcy póŸniej zosta³ mianowany wspó³pracownikiem
Komisji Fizjograficznej PAU (Polskiej Akademii Umiejêt-
noœci).

Oprócz prowadzenia wyk³adów z zakresu geologii z³ó¿
wêglowych (po przejœciu K. Bohdanowicza na emeryturê)
dr Drath zajmowa³ siê m.in. wykonywaniem zdjêæ geolo-
gicznych pomiêdzy rzek¹ Bia³¹ a Dunajcem dla firmy Pol-
min oraz ekspertyz¹ geologiczn¹ dotycz¹c¹ wystêpowania
rud ¿elaznych w Klesowie, wykonywan¹ na rzecz Zwi¹zku
Celowego Powiatów Œl¹skich dla Eksploatacji Kamienio-
³omów.

W sierpniu 1936 r. Drath, wys³any ponownie przez
Fundusz Kultury Narodowej, wyruszy³ w jednomiesiêczn¹
podró¿ naukow¹ do Niemiec, ¿eby zapoznaæ siê z postê-
pem rozwoju metod petrograficznych w badaniach wêgli.

W lipcu 1937 r. nasz specjalista uda³ siê na miesi¹c do
Grecji, aby zbadaæ tamtejsze z³o¿a rud ¿elaza, manganu
i pirytu i okreœliæ ich przydatnoœci dla przemys³u greckie-
go. Po stwierdzeniu wystêpowania molibdenitu prowadzi³
prace poszukiwawcze tego minera³u.

W tamtym okresie na terenie Polski dr Drath zajmowa³
siê badaniami petrograficznymi wêgli. Jako wspó³pra-
cownik PIG w latach 1938/39 opracowa³ dokumentacjê
pok³adów boghedu (jednej z odmian wêgla) w kopalni
Radzionków oraz wêgli kopalni Dêbieñsko.

W czerwcu 1939 r. Adam Drath habilitowa³ siê i uzy-
ska³ tytu³ docenta AGH na podstawie pracy Badania petro-
graficzne boghedu z kopalni Radzionków, Górny Œl¹sk.
Nazwisko Dratha, jako wybitnego specjalisty, musia³o byæ
wówczas znane w œwiecie, skoro w tym samym roku otrzy-
ma³ zaproszenie od rz¹du Afganistanu do przeprowadzenia
geologicznych badañ poszukiwawczych na terenie tego
kraju.

Z zachowanych sk¹pych notatek wynika, ¿e Drath
stan¹³ przed trudnym wyborem; wi¹za³o siê to przede
wszystkim z przymusow¹ roz³¹k¹ z najbli¿sz¹ rodzin¹
(¿on¹ i ma³ym synem) oraz narastaj¹cym napiêciem
zwi¹zanym z sytuacj¹ miêdzynarodow¹.

Ostatecznie w lipcu 1939 r. Drath wyjecha³ do Kabulu
sam. W œlad za nim mia³a pod¹¿yæ grupa polskich fachow-
ców oraz rodzina, niestety, wybuch drugiej wojny œwiato-
wej przekreœli³ te plany. W ten sposób zosta³ wiêc zupe³nie
sam, w obcym œrodowisku, ca³kowicie odciêty od swoich
najbli¿szych. Niezw³oczne podj¹³ jednak pracê i przy
pomocy dwóch specjalistów afgañskich, geologa i in¿ynie-
ra górniczego, rozpocz¹³ badania. Jego g³ównym zadaniem
by³o poszukiwanie wêgla i innych minera³ów u¿ytecznych
(ryc. 2).
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Na terenie Afganistanu wystêpowanie z³ó¿ wêgla jest
zwi¹zane z jurajskimi utworami serii Saighan. Po przepro-
wadzeniu wstêpnego rozpoznania Drath zaproponowa³ rz¹-
dowi Afganistanu przesuniêcie prac na pó³noc, w górzyste,
niedostêpne obszary, gdzie seria Saighan jest lepiej repre-
zentowana, a przy okazji zaproponowa³ te¿ wykorzystanie
samolotów do wstêpnych zdjêæ terenowych — mo¿na wiêc
go uznaæ za jednego z polskich pionierów fotogeologii!
Do dzia³añ tych zaanga¿owano na tydzieñ trzy samoloty,
a nastêpnie kontynuowano prace terenowe a¿ do spadniê-
cia œniegów.

Na nieszczêœcie, w trakcie powrotu do Kabulu A. Drath
uleg³ w górach wypadkowi, którego nastêpstwem by³a
pó³toramiesiêczna kuracja w szpitalu. Po powrocie ze szpi-
tala wykonywa³ na zlecenie Ministerstwa Górnictwa liczne
badania, ekspertyzy i opracowania, wykazuj¹c siê przy tym
niezwyk³¹ pracowitoœci¹ i sumiennoœci¹, dziêki czemu
zdobywa³ coraz wiêksze uznanie i zaufanie gospodarzy.
Dlatego te¿ po wygaœniêciu pierwszego kontraktu zosta³
mianowany naczelnym geologiem Ministerstwa Górnic-
twa Królestwa Afganistanu. Do dzisiejszego dnia jest
chyba jedynym polskim geologiem, który osi¹gn¹³ tak eks-
ponowane stanowisko w s³u¿bie geologicznej za granic¹.

Od czerwca 1942 r. A. Drath przebywa³ w okolicach
Kandaharu oraz w prowincji Farah, badaj¹c mo¿liwoœci
eksploatacji soli w miejscowoœci Szuszki na pustyni
Chasz. W trakcie prowadzenia tych badañ zmar³ nagle

5.07.1942 r. Najprawdopodobniej m³ody organizm nie
wytrzyma³ ekstremalnie trudnych warunków klimatu
pustynnego.

Po œmierci cia³o Dratha zosta³o przetransportowane do
Farah i pochowane. Jego nag³y i niespodziewany zgon
wstrz¹sn¹³ szczup³¹ koloni¹ polsk¹ w Kabulu, któr¹ zjed-
na³ sobie niepospolitymi zaletami charakteru. Do Polski
wiadomoœæ o jego zejœciu dotar³a w lutym 1943 r. By³ to
prze³omowy okres drugiej wojny œwiatowej — w tym cza-
sie skapitulowa³y wojska niemieckie pod Stalingradem,
a na terenie naszego kraju nasili³ siê terror okupacyjny.
Tysi¹ce ludzi rozstrzeliwano b¹dŸ wywo¿ono do obozów
koncentracyjnych. Wiadomoœæ o œmierci Adama Dratha
by³a tym bardziej tragiczna, ¿e wierzono w jego szanse na
przetrwanie i szczêœliwy powrót do ojczyzny. Opatrznoœæ
chcia³a jednak inaczej.

Œledz¹c jego krótkie i dynamiczne ¿ycie, nie mo¿emy
nie zadaæ pytania — ile móg³by jeszcze zdzia³aæ na niwie
geologicznej? W chwili œmierci mia³ przecie¿ tylko 38
lat!
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Ryc. 2. Najwa¿niejsze miejsca zwi¹zane z pobytem Adama Dratha w Afganistanie (zaznaczone na ¿ó³to)


