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Z MINIONYCH CZASÓW
Ludwik Horwitz – badacz pieniñskiego pasa ska³kowego,
najtrudniejszej struktury Karpat
Jerzy B. Miecznik1
Ludwik Horwitz – researcher of the most difficult Carpathian structure, Pieniny Klippen Belt. Prz. Geol., 62:
290–294.
A b s t r a c t. Louis Horwitz (1875–1943), a Polish geologist of Jewish origin. Representative of the Alpine School
of Geology of Prof. Maurice Lugeon in Lausanne. He was engaged in geological mapping in the Fribourg Alps.
From 1919, he was associated with the Polish Geological Institute in Warsaw. Louis Horwitz conducted a detailed
geological study of the Pieniny Klippen Belt, an orogenic suture zone between the Inner and Outer Carpathians.
His research has contributed significantly to broadening knowledge of the stratigraphy of rocks composing the
structure. Simultaneously, he was conducting mapping work of oil-bearing areas of the Eastern Flysch
Carpathians. During the German occupation of Poland (after 1939), he continued research in the Pieniny Mts.
Murdered by the Nazis in 1943.
Keywords: Maurice Lugeon Alpine School of Geology, Polish Geological Institute in Warsaw, geology of the Carpathians, Pieniny
Klippen Belt, German occupation in Poland

Tragiczny los dr. Ludwika Horwitza podczas wojny by³
wspominany przez ró¿nych autorów (Krajewski, 1950, 1970;
Krajewski & Maœlankiewicz, 1962–1964; Smulikowski,
1994; Olczak-Ronikier, 2002), a szczegó³owej analizy wypadków prowadz¹cych do jego œmierci, i w konsekwencji
tak¿e œmierci jego ¿ony, opartej na opisach, ustnych relacjach œwiadków i dostêpnych dokumentach, dokonali profesorowie Jerzy G³azek i Jerzy Znosko (2003). Tragizm
wydarzenia potêguj¹ niejasne motywy zachowania siê Horwitza, pchaj¹cego ma³¿onków wprost w ramiona œmierci.
Ludwik Horwitz zas³u¿y³ siê przede wszystkim jako
badacz obszarów alpejskich i karpackich, a najbardziej
znany by³ ze swojej naukowej dzia³alnoœci w Pieninach.
Urodzi³ siê w maju 1875 r. w Warszawie, po dziadku otrzyma³ imiê Lazar, którego jednak nigdy nie u¿ywa³. Jego
ojciec, Gustaw, doktor filozofii i teologii, by³ absolwentem
Uniwersytetu w Wiedniu, zaœ matka Julia pochodzi³a z
rodziny bogatego przedsiêbiorcy Izaaka Kleinmana. Dziadek Lazar Horowitz (1804–1868) by³ znanym rabinem
Wiednia, a jeden z braci (z licznego rodzeñstwa), Maksymilian (1877–1937), wspó³za³o¿ycielem Komunistycznej
Partii Polski – pocz¹tkowo pod nazw¹ Komunistyczna Partia Robotnicza Polski, cz³onkiem WKP(b) – Wszechzwi¹zkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) i Kominternu
(Olczak-Ronikier, 2002).
Horwitz uczy³ siê w III Gimnazjum Filologicznym w
Warszawie, a po maturze zapisa³ siê na Wydzia³ Przyrodniczy Uniwersytetu Warszawskiego, który ukoñczy³ w
1901 r. ze z³otym medalem za przedstawion¹ w rêkopisie
rozprawê „O glukozach” i stopniem kandydata nauk przyrodniczych. W czasach studenckich wraz z koleg¹ W³adys³awem Michalskim prze³o¿y³ na jêzyk polski pracê profesora Wilhelma Ostwalda „O podstawach naukowych chemii analitycznej”, wydan¹ nak³adem Ko³a M³odzie¿y
Akademickiej (Horwitz, 1932). Wyjecha³ nastêpnie na stu1
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dia chemiczno-fizyczne do Lipska i pracowa³ na uniwersytecie u prof. Ostwalda, uzyskuj¹c stopieñ „chemika” na
podstawie pracy z dziedziny chemii fizycznej. Stanis³aw
Krajewski (1950), który zna³ Horwitza m.in. ze Szwajcarii,
napisa³, ¿e siedz¹cy tryb pracy w laboratorium zniechêca³
go do zawodu chemika i dlatego w 1904 r. zacz¹³ uczêszczaæ na wyk³ady geografii u prof. F. Ratzla. Po œmierci
Ratzla w 1905 r. wyjecha³ do Pary¿a na Sorbonê i zosta³
s³uchaczem wyk³adów z geografii Vidal de la Blache`a,
Lapparenta, Verlaina, a potem w Wiedniu – Pencka, Hauera
i Uhliga. U Albrechta Pencka napisa³ nieopublikowan¹
pracê „O szacie œnie¿nej w Galicji Zachodniej i linii œnie¿nej w Tatrach”.
W 1906 r. wróci³ do Warszawy, gdzie – jak podaje w
swojej krótkiej autobiografii – prowadzi³ dzia³alnoœæ pedagogiczn¹ (Horwitz, 1932). By³ to czas rewolucji 1905–
1907, za udzia³ w konspiracji zosta³ aresztowany i wkrótce
wydalony poza granice cesarstwa (Olczak-Ronikier, 2002).
W 1907 r. znalaz³ siê w Szwajcarii, w której pozosta³ a¿ do
zakoñczenia I wojny œwiatowej. Podj¹³ tu studia na Uniwersytecie w Lozannie, w laboratorium geografii fizycznej
i geologii, kierowanym przez s³awnego prof. Maurice`a
Lugeona. Z powodu d³ugoletniego studiowania – na pi¹tym
ju¿ uniwersytecie – zwany by³ „¿elaznym studentem”.
Interesowa³ siê g³ównie geografi¹ fizyczn¹, m.in. geomorfologi¹, klimatologi¹, meteorologi¹, hydrografi¹ i odby³
pod kierunkiem Lugeona wiele wycieczek naukowych w
Alpy. Uczestniczy³ tak¿e w wycieczkach organizowanych
przez kolegów geologów, np. Ferdynanda Rabowskiego
(Kronika krajoznawcza…, 1914). W 1911 r. uzyska³ doktorat na podstawie rozprawy „Contribution B l`Jtude des
c^nes de dJjection dans la valJe du Rh^ne” (Horwitz,
1911). Po ukoñczeniu studiów Horwitz pozosta³ na uniwersytecie jako savant-Jtranger, czyli uczony-cudzoziemiec,
czêœciowo wspierany przez Kasê Pomocy im. Mianowskie-
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Ryc. 1. Ludwik Horwitz, reprodukcja fotografii z „Budowy geologicznej Pienin” (Horwitz, 1963)

go. Zaj¹³ siê kartowaniem geologicznym w skali 1 : 25 000
w Alpach Fryburskich, prowadz¹c badania nad stratygrafi¹
i faun¹ obecnych tam utworów jurajskich. Zosta³ wspó³pracownikiem Szwajcarskiej Komisji Geologicznej, co
stanowi³o wyró¿nienie, a w jego dorobku naukowym znalaz³o siê ³¹cznie 13 prac z geologii Szwajcarii, w tym 3
opublikowane ju¿ po powrocie do Polski. Studiuj¹c i pracuj¹c w przoduj¹cym wówczas oœrodku tektoniki alpejskiej i kartografii geologicznej, okreœlanym mianem
szko³y geologii alpejskiej prof. Lugeona, Ludwik Horwitz
znalaz³ siê w doborowym gronie absolwentów tej szko³y,
obok s³awnego Imila Arganda, Mieczys³awa Limanowskiego, Ferdynanda Rabowskiego czy Bohdana Œwiderskiego (Krajewski, 1955, 1970; Miecznik 2012, 2013).
Zaraz po zakoñczeniu wojny œwiatowej polscy geolodzy z Lozanny, podobnie jak wielu innych Polaków rozproszonych po œwiecie, wrócili do odradzaj¹cej siê Ojczyzny.
Horwitz zamieszka³ w rodzinnej Warszawie i podj¹³ w
1919 r. pracê w Pañstwowym Instytucie Meteorologicznym. Jednoczeœnie by³ wspó³pracownikiem Pañstwowego
Instytutu Geologicznego, do którego przeniós³ siê w 1921 r.,
gdy tylko pojawi³a siê taka mo¿liwoœæ.
Od pocz¹tku, tj. od 1919 r., pracowa³ w Pieninach, czêœci pieniñskiego pasa ska³kowego, niezwykle skomplikowanej struktury geologicznej, której zrozumienie
stanowi³o wyzwanie dla najlepszych. Punktem wyjœcia
sta³a siê rewizja pieniñskich arkuszy Atlasu Geologicznego Galicji w skali 1 : 75 000 (Nowy Targ i Szczawnica),
autorstwa Viktora Uhliga, nawiasem mówi¹c, œwietnie zrobionych. Rewizja polega³a na wykonaniu szczegó³owych

zdjêæ geologicznych, zrazu na dostêpnym, ale ma³o
dok³adnym podk³adzie austriackiej mapy topograficznej w
skali 1 : 25 000, a póŸniej tak¿e na nowym podk³adzie polskiej mapy topograficznej w skali 1 : 10 000. Dla wyjaœnienia budowy pieniñskiego pasa ska³kowego konieczne by³o
mo¿liwie najdok³adniejsze zdjêcie geologiczne, a wiêc
drobiazgowe obserwacje polowe, profile, opróbowanie i
pomiary, dotarcie niemal wszêdzie, w terenie przecie¿ górskim, skalistym i czêsto bardzo trudno dostêpnym. Jak
wspomina³ prof. Henryk Œwidziñski (1950): „W pracach
tych Horwitz wykazywa³ niezmordowan¹ energiê i m³odzieñczy entuzjazm. Du¿¹ pomoc¹ by³y mu doœwiadczenia
alpejskie, a ¿ywa, bystra umys³owoœæ nasuwa³a coraz to
nowe wizje, w miarê postêpu badañ. Opracowywa³ profile,
zbiera³ skamienia³oœci, kartowa³”. Pocz¹tkowo w badaniach uczestniczy³ dr Ferdynand Rabowski, wspólnie przygotowali „Przewodnik wycieczki Polskiego Towarzystwa
Geologicznego w Pieniny” (Horwitz & Rabowski, 1930),
w którym przedstawili nowe wyniki, ale zaraz potem pojawi³y siê ró¿nice w interpretacjach (Rabowski, 1930) i na
polu pieniñskich badañ Horwitz pozosta³ sam. Bez w¹tpienia zderzy³y siê tutaj dwie silne indywidualnoœci naukowe,
a trzeba jeszcze dodaæ, ¿e ka¿dy z nich by³ typem samotnika,
najchêtniej w pojedynkê realizuj¹cego swoje ¿yciowe pasje.
Nale¿y przypomnieæ w du¿ym skrócie, ¿e Horwitz z
Rabowskim wyró¿nili w pieniñskim pasie ska³kowym trzy
p³aszczowiny nasuniête na siebie od po³udnia: czorsztyñsk¹ (najni¿sz¹), pieniñsk¹ i haligowieck¹ (najwy¿sz¹),
zbudowane z utworów mezozoicznych serii ska³kowych,
które wskutek dalszych ruchów tektonicznych uleg³y
„pozawijaniu” w dygitacje wraz z otaczaj¹cymi je utworami os³ony fliszowej i wstecznym nasuniêciom. Wobec
w³¹czenia m³odszych serii fliszowych os³ony do poszczególnych p³aszczowin konieczne by³o przyjêcie eoceñskiego
wieku w³aœciwych ruchów p³aszczowinowych. W póŸniejszych latach pogl¹dy Horwitza ewoluowa³y w kierunku
uproszczenia tego schematu. Zrezygnowa³ on z wyró¿niania
p³aszczowiny haligowieckiej, któr¹ zaliczy³ za Nowakiem i
Andrusovem do tatrzañskich jednostek wierchowych i zredukowa³ liczbê dygitacji, najpierw do czterech, a potem do
dwóch (Horwitz, 1935, 1938). Zarzuci³ koncepcjê w³¹czania do p³aszczowin serii fliszowych i przyj¹³, ¿e ruchy p³aszczowinowe nast¹pi³y we wczesnej kredzie (apt). Wydzielone dygitacje sk³ada³y siê z dwóch nasuniêtych na siebie
p³aszczowin, czorsztyñskiej i pieniñskiej, jako czas powstania dygitacji wstecznych Horwitz przyj¹³ œrodkowy eocen
(Birkenmajer, 1953, 1958).
Powa¿na redukcja personelu Pañstwowego Instytutu
Geologicznego w 1933 r. – by³ to czas wielkiego kryzysu –
spowodowa³a przejœcie Horwitza na emeryturê. Mia³ on
wówczas 58 lat, jako wspó³pracownik instytutu nadal prowadzi³ swoje badania.
Dzisiaj wyniki badañ tektonicznych Horwitza maj¹
znaczenie historyczne. Stopieñ skomplikowania budowy
pieniñskiego pasa ska³kowego przewy¿sza³ wszystko co
mo¿na by³o spotkaæ w geologii Polski, a ówczesne koncepcje tektoniczne nie obejmowa³y zjawisk, których znajomoœæ u³atwi³aby zrozumienie tak z³o¿onego problemu.
Geologia strukturalna mia³a dopiero raczkowaæ. W tych
warunkach wyjaœnienie zagadki budowy geologicznej Pienin jako czêœci pieniñskiego pasa ska³kowego, zw³aszcza
w pojedynkê, okaza³o siê niemo¿liwe.
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Ryc. 2. Pracownicy naukowi Pañstwowego Instytutu Geologicznego w 1933 r. Na pierwszym planie: Józef Morozewicz (z prawej) i
Stefan Czarnocki. Na drugim planie, od lewej: Alojzy Mazurek, Zbigniew Sujkowski, Wawrzyniec Jacek, Feliks Rutkowski, Janina
Zieliñska, Antoni Ró¿ycki (za S. Czarnockim), Marian Karasiñski, Romuald Ros³oñski, Roman Krajewski, Kazimierz Kowalewski, Jan
Samsonowicz, Stanis³aw Ma³kowski, Henryk Œwidziñski, Edward Janczewski, Regina Fleszarowa, Stanis³aw Krajewski, Arnold
Sarjusz Makowski (z ty³u), Czes³aw KuŸniar, Jan Czarnocki, Ludwik Horwitz, Stanis³aw Doktorowicz-Hrebnicki. Fot. ze zbiorów
PIG-PIB. Reprodukcja B. Ruszkiewicz

Ludwik Horwitz by³ pierwszym po s³awnym profesorze Viktorze Uhligu badaczem pieniñskiego pasa ska³kowego, który opar³ swoje koncepcje na w³asnych szczegó³owych mapach geologicznych, a nie na interpretacji faktów znanych z literatury i pojedynczych obserwacji terenowych. Z prac kartograficznych Horwitza zachowa³a siê w
rêkopisie „Mapa geologiczna Pienin w skali 1 : 10 000” z
przekrojami geologicznymi, która po wojnie z inicjatywy
profesora Stanis³awa Soko³owskiego zosta³a przygotowana do druku wraz z tekstem przez wybitnego kontynuatora
badañ pieniñskich profesora Krzysztofa Birkenmajera i
wydana przez Instytut Geologiczny (Horwitz, 1963). Prawdopodobnie reszta pieniñskich map Horwitza, poza schematyczn¹ map¹ obszaru miêdzy Szaflarami a Starem Bystrem
w skali 1 : 25 000, nie przetrwa³a lat wojny. Natomiast
zachowa³y siê niemal w ca³oœci jego zbiory ska³ i skamienia³oœci z oryginalnymi opisami (Birkenmajer, 1963).
Trwa³y dorobek Horwitza znajduje siê w wynikach
badañ paleontologicznych i stratygraficznych. Zdaniem
Krzysztofa Birkenmajera (1958) zas³ug¹ Ludwika Horwitza w badaniach pieniñskich pozostanie wyró¿nienie cenomanu i mastrychtu oraz opracowanie fauny tzw. warstw
posidoniowych (Horwitz, 1937b, c). W opinii profesora
Mariana Ksi¹¿kiewicza (1972): „Badania Horwitza znacznie posunê³y znajomoœæ stratygrafii pasa ska³kowego, dziêki czemu okreœlenie czasu ruchów tektonicznych mog³o
zostaæ oparte na lepszych podstawach. Przede wszystkim
wykry³ on obecnoœæ cenomanu oraz detrytycznego senonu
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(warstw jarmuckich), niestety wycofa³ siê z pocz¹tkowo
przyjêtych przez siebie pogl¹dów na wiek tzw. czarnej kredy i górnokredowy wiek czerwonych margli i fliszu”.
Równolegle do badañ w Pieninach Ludwik Horwitz
prowadzi³ systematyczne prace kartograficzne we fliszowych Karpatach Wschodnich. Znalaz³ siê tam zapewne
trochê wbrew swojej woli, ale wymaga³y tego podjête
przez instytut badania Karpat pod k¹tem poszukiwañ z³ó¿
ropy naftowej (Ksi¹¿kiewicz, 1960). W 1923 r. w PIG
zosta³ powo³any Wydzia³ Naftowo-Solny (Karpacki), pocz¹tkowo kierowany przez prof. Wawrzyñca Teisseyre`a,
nastêpnie przez dr. Konstantego To³wiñskiego, skupiaj¹cy
wytrawnych geologów, m.in. absolwentów szko³y geologii
alpejskiej prof. Lugeona: Horwitza, Rabowskiego i jako
wspó³pracownika tymczasowego Œwiderskiego. W owych
trudnych czasach badania w Pieninach i Tatrach uwa¿ano
w instytucie za zbytek z powodu ma³ego znaczenia praktycznego (Krajewski, 1950). Mimo to finansowano je, doceniaj¹c ich naukowe znaczenie.
Prace w Karpatach fliszowych zajmowa³y wiêksz¹ czêœæ
letniego sezonu, spowalniaj¹c badania pieniñskie. Horwitz
przyst¹pi³ do nich w 1924 r. i kontynuowa³ do 1938 r. na
obszarze arkuszy: Stary Sambor, Ustrzyki Dolne, Lesko, Dobromil, Przemyœl, Dynów i Rzeszów mapy w skali 1 : 100 000.
Wyniki prac przedstawia³ na posiedzeniach naukowych
instytutu i publikowa³ w Sprawozdaniach PIG. Do jego
wa¿niejszych osi¹gniêæ nale¿a³o rozpoziomowanie warstw
kroœnieñskich w centralnej depresji karpackiej i opisanie
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zaobserwowanych obocznych zmian litologicznych (Horwitz, 1936). Dokona³ te¿ obszernej, krytycznej analizy
danych na temat wieku ³upków menilitowych, kwestionuj¹c pogl¹dy lansowane przez prof. W. Rogalê i jego
uczniów o ich eoceñskim wieku (Horwitz, 1937a). Udzia³
w II ZjeŸdzie Asocjacji Karpackiej w 1927 r. w Rumunii
by³ dla niego okazj¹ do zapoznania siê z tematyk¹ geologii
Karpat mo³dawskich. Obserwacje te wykorzysta³ póŸniej
do rozwa¿añ na temat ca³ego ³añcucha karpackiego, stosunków miêdzy Karpatami Wschodnimi i Zachodnimi i ich
zwi¹zku z Alpami (Horwitz, 1935b).
Kiedy zaczê³a siê wojna, Ludwik Horwitz znajdowa³
siê w terenie, w Pieninach. Dnia 5 wrzeœnia nast¹pi³a ewakuacja pracowników instytutu z Warszawy, na miejscu
pozosta³a grupa, która pod kierunkiem dr. in¿. Józefa Zwierzyckiego zajmowa³a siê zabezpieczaniem instytutowego
maj¹tku i ukryciem najwa¿niejszych i najwartoœciowszych
materia³ów, okazów, sprzêtów, aparatury laboratoryjnej,
wiêkszoœci przyborów platynowych z pracowni chemicznej oraz powielacza, farb i zapasu papieru. Wkrótce zaczê³y
siê powroty ewakuowanych pracowników. W po³owie paŸdziernika w instytucie pojawili siê wys³annicy z Berlina,
geolodzy prof. W. Paeckelmann i dr Barnitzke, którzy po
zapoznaniu siê ze stanem rzeczy zadecydowali o utrzymaniu go jako jednostki geologicznej podleg³ej berliñskiej
centrali Reichstelle fhr Bodenforschung. Obecnym pracownikom Niemcy zaproponowali pozostanie na miejscu
pracy, co sta³o siê przedmiotem gor¹cej dyskusji. Ostatecznie wszyscy obecni w Warszawie pracownicy instytutu
uchwalili przyjêcie propozycji, widz¹c w tym szansê uratowania jego dorobku i maj¹tku (Janczewski, 1946; Fleszarowa, 1999). Szybko mogli siê przekonaæ, jak s³uszna by³a
to decyzja. Zatrudnienie w oddziale terenowym Urzêdu
Rzeszy do Badañ Ziemi, który by³ Niemcom potrzebny ze
wzglêdów gospodarczych i wojskowych, zwiêksza³o szansê prze¿ycia czasów wojennych, a jednoczeœnie dawa³o
wyj¹tkowe mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci konspiracyjnej przeciwko okupantowi, co w wysokim stopniu
by³o wykorzystywane (Rhhle & Tyski, 1989; Jaworowski,
2005; Graniczny i in., 2012). W okresie od kwietnia 1940 r.
do kwietnia 1944 r. sprzyja³a temu postawa ówczesnego
komisarycznego dyrektora instytutu, profesora Rolanda
Brinkmanna, wybitnego geologa, który niew¹tpliwie by³
sceptyczny wobec nazizmu. Staraj¹c siê ukryæ swoje prawdziwe intencje pod mask¹ wynios³ego i szorstkiego w obejœciu funkcjonariusza niemieckiego, wielokrotnie pomaga³
Polakom i przymyka³ oczy na œwiadectwa prowadzonej
pracy konspiracyjnej (G³azek & Znosko, 2003).
Ludwik Horwitz, który mieszka³ wraz z ¿on¹ Regin¹ w
Komorowie pod Warszaw¹, nie zmieni³ nazwiska, ani adresu. Po objêciu kierownictwa instytutu przez Brinkmanna
zg³osi³ siê i zosta³ przyjêty do pracy, mimo swego pochodzenia, co zdradza³y semickie rysy, i otrzyma³ zgodê na
zamieszkanie z ¿on¹ w jednym z instytutowych pomieszczeñ. W PIG by³a sto³ówka, pracownicy mieli przydzia³y
¿ywnoœciowe i odzie¿owe, istnia³y dobre warunki do ukrycia siê.
Zadaniem s³u¿bowym Horwitza by³o napisanie monografii pieniñskiego pasa ska³kowego. Brinkmann, uczony o
szerokich horyzontach intelektualnych, widzia³ intryguj¹cy problem naukowy i choæ toczy³a siê wojna i od geologii oczekiwano wyników przynosz¹cych mo¿liwie naj-

szybsze korzyœci praktyczne, postanowi³ wykorzystaæ obecnoœæ wybitnego specjalisty do opracowania naukowej syntezy. W czêœci VI zachowanego rêkopisu monografii znajduje
siê data XI–XII 1942 r., która odpowiada zapewne czasowi
zakoñczenia pracy przez Horwitza (Birkenmajer, 1963).
Od pocz¹tku niemieckiej okupacji Horwitz nie próbowa³ ukrywaæ swojej to¿samoœci, nie zmieni³ przecie¿
nazwiska, a wed³ug relacji Stanis³awa Tyskiego (G³azek &
Znosko, 2003), gdy w³adze niemieckie wyda³y zarz¹dzenie
o obowi¹zku noszenia przez ludnoœæ ¿ydowsk¹ gwiazdy
Dawida, pojawi³ siê w pracy z przypiêt¹ do ubrania
odznak¹. Brinkmann, spotkawszy go przypadkiem na terenie instytutu, nakaza³ mu natychmiast zdj¹æ odznakê, nie
ukrywaj¹c gniewu. Zdarzenie to odby³o siê w obecnoœci
innych pracowników.
Na 20 lutego 1943 r. Brinkmann zwo³a³ sesjê naukow¹,
na której pracownicy instytutu mieli przedstawiæ wyniki
swoich prac. Wœród zaproszonych goœci wiêkszoœæ stanowili Niemcy, m.in. delegaci z Berlina. Przebieg sesji opisa³
profesor Kazimierz Smulikowski (1994), oto fragmenty
relacji: „(...) pierwszy mia³ byæ referat profesora Œwiderskiego (...) o geologii Beskidów Zachodnich (...). Przy stole prelegentów staje Œwiderski i jako pierwsze jego s³owa
s³yszymy po polsku »Drodzy koledzy!« Sala martwieje.
Ten gest ma bohatersk¹ wymowê, ale po co siê on dla
samego gestu tak nara¿a! Odczyt jego w dobrym niemieckim jêzyku toczy siê dalej i pozostawia dobre, zdawa³oby
siê, wra¿enie. Potem rozpoczyna siê dyskusja. Jako pierwszy [!!!] zg³asza siê do g³osu dr Ludwik Horwitz, bardzo
dobry geolog alpejski, uczeñ s³awnego Lugeona z Lozanny, zas³u¿ony badacz Karpat, a zw³aszcza Pienin. Ale
¯yd! Z wygl¹du niepozostawiaj¹cy cienia w¹tpliwoœci pod
tym wzglêdem, mówi¹cy wprawnie po niemiecku, ale z
akcentem zdradzaj¹cym niedwuznacznie jego pochodzenie.
Po nastêpnych referatach polskich geologów dotycz¹cych
Karpat, znowu Horwitz zg³asza siê do dyskusji, mówi¹c
wprawdzie ca³kiem m¹drze, ale… Zamiast cicho siedzieæ i
zaszyæ siê w t³ok Polaków, on afiszuje siê ze swoj¹ wiedz¹
geologiczn¹, nie dostrzegaj¹c, na jakie nara¿a siê niebezpieczeñstwo. Chyba Pan Bóg rozum mu odebra³! Brinkmann prawdopodobnie chcia³ go ratowaæ od zguby jako
wysokiej klasy geologa w du¿ej masie Polaków w kierowanym przez siebie Amt fhr Bodenforschung. Ale co bêdzie
móg³ teraz zrobiæ? Pe³ni z³ych przeczuæ rozchodzimy siê
do domów”.
Profesor Œwiderski nie do¿y³ nastêpnego dnia, silne
emocje spowodowa³y jego œmieræ na atak serca lub udar
mózgu. By³ schorowany, mia³ ju¿ za sob¹ pobyt w
Auschwitz, z którego zosta³ wyci¹gniêty z pomoc¹ Brinkmanna i zatrudniony w instytucie. Na temat ostatnich
godzin dr. Horwitza i jego ¿ony by³y przedstawiane ró¿ne
relacje, we wszystkich wystêpowa³o gestapo, ¿adna nie
pozostawia³a cienia w¹tpliwoœci co do tragicznego losu
ma³¿onków (Smulikowski, 1994; G³azek & Znosko, 2003).
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