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Z MINIONYCH CZASÓW
„Geolog w terenie... czyli lata 20., lata 30. na archiwalnych fotografiach
Profesora Zdzis³awa Pazdry” – wystawa w Muzeum Geologicznym
im. S. J. Thugutta na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
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"A geologist in the field... the 1920s and 1930s in archival photos of Professor Zdzis³aw
Pazdro collection" – exhibition at the S. J. Thugutt Geological Museum of the Faculty of
Geology (University of Warsaw). Prz. Geol, 61: 742–745.
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A b s t r a c t. This paper presents a collection of archival photographs taken by Zdzis³aw and
Olga Pazdro. The collection was purchased by the S. J. Thugutt Geological Muzeum (Faculty
of Geology, University of Warsaw). The set of vintage photographs consists of a few hundred
previously unknown large-format glass plates, celluloid negatives and prints dated 1926–1939.
This unique collection documents Professor's scientific fieldwork, excavations, fieldtrips and
M. Niechwedowicz daily life scenes.
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W dniu 12 grudnia 2012 r. w Muzeum Geologicznym
im. Stanis³awa Józefa Thugutta na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego zosta³a uroczyœcie otwarta
wystawa pt.: „Geolog w terenie... czyli lata 20., lata 30. na
archiwalnych fotografiach Profesora Zdzis³awa Pazdry”.
Na ekspozycji zaprezentowano prawie dwieœcie nigdzie
dot¹d niepublikowanych zdjêæ autorstwa Zdzis³awa Pazdry oraz jego ¿ony Olgi, ilustruj¹cych g³ównie ich dzia³alnoœæ naukow¹ w latach 1926–1939.
Historia tej niezwyk³ej archiwalnej kolekcji fotograficznej zaczê³a siê… bardzo zwyczajnie. Wiosn¹ 2011 r. do
Muzeum Geologicznego im. Stanis³awa Józefa Thugutta,
na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego,
zg³osi³ siê jeden z warszawskich antykwariuszy. Poinformowa³, i¿ jest w posiadaniu kolekcji materia³ów fotograficznych, które po opisach na opakowaniach uda³o mu siê
zidentyfikowaæ jako powsta³e w latach 1927–1928 i
bêd¹ce autorstwa Zdzis³awa Pazdry. Id¹c tropem nazwiska
autora, pierwszym miejscem poszukiwañ by³ w³aœnie
Wydzia³ Geologii UW. Ju¿ po pobie¿nym przegl¹dzie
materia³ów wszystko by³o jasne – kolekcja jest du¿ym,
licz¹cym kilkaset sztuk archiwaliów fotograficznych,
zbiorem autorstwa jednego z bardziej znanych polskich
geologów, œwiatowej s³awy hydrogeologa Profesora
Zdzis³awa Pazdry.
Po prawie rocznych negocjacjach i poszukiwaniach
œrodków finansowych na zakup owej kolekcji transakcja
zosta³a sfinalizowana na wiosnê 2012 r. dziêki wsparciu
finansowemu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Wydzia³u Geologii UW. Tym sposobem Muzeum Geologiczne im. Stanis³awa Józefa Thugutta sta³o siê prawnym i
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oficjalnym w³aœcicielem spuœcizny fotograficznej profesora Pazdry.
„Kolekcja archiwalnych negatywów i fotografii profesora Zdzis³awa Pazdry” – w skrócie nazywana „Kolekcj¹
Pazdry” – okaza³a siê ju¿ po wstêpnym przejrzeniu materia³em o powa¿nej wartoœci historycznej – i to nie tylko
zwi¹zanej z histori¹ polskiej geologii.
Kolekcja liczy ponad 400 negatywów czarno-bia³ych
w postaci b³on ciêtych i p³yt szklanych. Znakomita wiêkszoœæ z nich jest w formacie 9 ´ 12 cm (tzw. wielki format
fotografii – typowy, u¿ywany w pierwszej po³owie XX w.),
w ca³ym zestawie nieco mniej, bo ponad 180, jest b³on ciêtych, nieco wiêcej p³yt szklanych (ponad 250). Dodatkowo
w sk³ad „Kolekcji Pazdry” wchodzi kilkadziesi¹t negatywów wykonanych w tak zwanym œrednim formacie (6 ´ 6
cm oraz 4,5 ´ 7,5 cm). Stanowi¹ je pociête na poszczególne
klatki b³ony zwojowe. S¹ to w dzisiejszym rozumieniu klasyczne materia³y fotograficzne, czyli szk³o (w przypadku
p³yt szklanych) i celuloid (b³ony ciête), pokryte srebrow¹
emulsj¹ fotograficzn¹.
Poza negatywami zbiór uzupe³nia ponad 250 odbitek
fotograficznych, ró¿nego formatu – od tak zwanych „stykówek” (czyli stykowych odbitek fotograficznych wykonanych z negatywów bez udzia³u powiêkszalnika fotograficznego) po klasyczne odbitki fotograficzne; niektóre z
nich wykoñczono ozdobnymi (z¹bkowanymi) brzegam, co
œwiadczy o wyraŸnie albumowym przeznaczeniu.
Zarówno negatywy, jak i fotografie umieszczone by³y
w dwóch tekturowych pud³ach (wzmocnionych p³ótnem),
zamykanych od góry. Dodatkowo, negatywy przechowywano w pergaminowych kopertkach, ponadto czêœæ z nich

Katedra Ochrony Œrodowiska i Zasobów Naturalnych, Wydzia³ Geologii, Uniwersytet Warszawski, ul. ¯wirki i Wigury 93,
02-089 Warszawa; gb59@uw.edu.pl.
2
Muzeum Geologiczne im. Stanis³awa Józefa Thugutta, Wydzia³ Geologii, Uniwersytet Warszawski, ul. ¯wirki i Wigury 93, 02-089
Warszawa; niechwedowicz.m@uw.edu.pl.

742

Przegl¹d Geologiczny, vol. 61, nr 12, 2013

znajdowa³a siê w oryginalnych pude³kach, w których zosta³y
zakupione przez profesora. Taka metoda przechowywania
pozytywnie wp³ynê³a na sposób zachowania negatywów,
który jak na tak wiekowe materia³y jest wyj¹tkowo dobry.
Prawdopodobnie autor prowadzi³ w³asny katalog –
dowodzi tego sposób oznaczenia zarówno kopert pergaminowych, jak i umieszczonych w nich negatywów opisanych symbolami (cyfry rzymskie i litery). Co istotne, taki
sposób opisu materia³ów i ich katalogowania sugeruje, i¿
koperty pergaminowe s¹ oryginalne, a negatywy przez ca³y
okres od momentu ich powstania przechowywane by³y w
sposób w³aœciwy ze wzglêdów archiwistycznych.
Niestety do dnia dzisiejszego uk³ad katalogowy nadany
przez autora kolekcji uleg³ wymieszaniu. Nie wszystkie
negatywy s¹ oznakowane, natomiast wœród tych, które je
posiadaj¹, przeœledzenie ci¹g³oœci w numeracji nie jest
mo¿liwe. Ponadto czêœæ negatywów (p³yt szklanych czy
b³on ciêtych), oznaczonych lub nie, znajdowa³a siê w jednej kopercie pergaminowej, po kilka sztuk. Kilka kopert,
zawieraj¹cych pojedyncze p³yty szklane, zosta³o opisanych przez profesora dok³adniej. W opisach podana jest
data wykonania zdjêcia, lokalizacja, a w przypadku widocznych osób – nazwiska.
P³yty szklane, jak równie¿ b³ony ciête, których u¿ywa³
profesor Pazdro, zosta³y wyprodukowane przez ró¿ne firmy; informacji o tym dostarczaj¹ zachowane oryginalne
opakowania po tych materia³ach fotograficznych.
Pochodz¹ g³ównie z dwóch firm: Gevaert (dziœ znana jako
Agfa-Gevaert) oraz LumiPre & Jougla. Czêœæ p³yt, b³on
by³a zakupiona we Lwowie (zachowa³a siê firmowa koperta firmy: Foto-Radjo-Palace, Lwów, pl. Marjacki 8, gmach
Sprechera). Z nielicznych stempli firmowych widniej¹cych na odbitkach mo¿na wywnioskowaæ, ¿e w tej firmie
prof. Pazdro wywo³ywa³ negatywy i zamawia³ odbitki. Na
kilku zdjêciach widnieje stempel katowickiej firmy Foto
Berndt. Kilkanaœcie odbitek ma na odwrocie odrêczny
opis. Informacje znajduj¹ce siê na kopertkach, opisy i
stemple na odbitkach by³y bardzo pomocne przy identyfikacji poszczególnych fotografii z kolekcji.
Na podstawie zró¿nicowania u¿ywanych przez
profesora materia³ów fotograficznych mo¿na przypuszczaæ, ¿e do fotografowania u¿ywa³ on przynajmniej trzech
ró¿nych aparatów fotograficznych, jak równie¿ i to, ¿e –
byæ mo¿e – w pewnym okresie samodzielnie (mo¿e w
ciemni uniwersyteckiej) zajmowa³ siê wywo³ywaniem
negatywów i wykonywaniem odbitek.
Analiza biografii Z. Pazdry pozwala przyj¹æ, ¿e fotografie znajduj¹ce siê w kolekcji powsta³y w drugiej
po³owie lat 20. XX wieku, po roku 1926. Najm³odsze z
nich zosta³y wykonane w 1938 lub 1939 r., jednak znakomita wiêkszoœæ pochodzi z lat 1928–1930.
Fotografie zebrane w „Kolekcji Pazdry” mo¿na pogrupowaæ w cztery osobne zbiory:
1. fotografie z Alp (Szwajcaria);
2. fotografie z Afryki Pó³nocnej (Maroko);
3. fotografie z wyjazdów, ekspedycji naukowych,
kursów, wycieczek – g³ównie z szeroko pojêtego rejonu
Karpat Wschodnich;
4. fotografie rodzinne i towarzyskie. Zbiór tych
ostatnich obejmuje – najprawdopodobniej – najd³u¿szy
przedzia³ czasowy.

ALPY
Z biografii profesora Zdzis³awa Pazdry wynika, ¿e w
latach dwudziestych (w roku 1927, po uzyskaniu w 1926 r.
stopnia doktora) odbywa³ on wraz z ¿on¹ dodatkowe studia
na uczelniach francuskich i w Szwajcarii. Miêdzy innymi
oboje uczestniczyli w kursie geologicznym organizowanym przez prof. Lugeona oraz w kilku geologicznych
wycieczkach.
W „Kolekcji Pazdry” jedynie cztery fotografie daj¹ siê
zidentyfikowaæ jako wykonane na terenie Francji. Jedn¹ z
nich jest widok na klasztor Saint Michel w Normandii.
Dokumentacja fotograficzna pobytu w Szwajcarii jest
zdecydowanie bogatsza (oko³o 80 fotografii). Baz¹ wypadow¹ by³a prawdopodobnie miejscowoœæ w Alpach Berneñskich u podnó¿a s³awnego „trójzêbu”: Jungfrau, Mönch,
Eiger.

Ryc. 1. Zdjêcie z wycieczki geologicznej w rejonie Jungfrau,
Szwajcaria. Na fotografii Zdzis³aw Pazdro z niezidentyfikowan¹
kobiet¹. Fot. O. Pazdro, data wykonania: 1927 r.

W zbiorach znajduje siê wiele fotografii alpejskich
panoram, poszczególnych szczytów, morfologii powierzchni
lodowca, g³êboko wciêtych dolin. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
wiêkszoœæ wycieczek – zarówno kursowych, jak i prywatnych – odbywa³a siê w rejonie Grindelwaldu.
AFRYKA PÓ£NOCNA – MAROKO
Wycieczkê geologiczn¹ do Maroka Zdzis³aw Pazdro
opisa³ w artykule zamieszczonym we Wszechœwiecie (styczeñ 1931 r., nr 1, 1685, str. 4–10). Tak wiêc identyfikacja
miejsca i czasu wykonania marokañskich fotografii nie stanowi³a wiêkszego problemu.
Wycieczka do Maroka odby³a siê w maju i czerwcu
1930 r.. Zorganizowana zosta³a przesz Francuskie Towarzystwo Geologiczne, w rocznicê stulecia jego powstania.
Wraz z autorem fotografii w wyjeŸdzie uczestniczy³a jego
¿ona – Olga Pazdrowa.
Na podstawie wspomnianego artyku³u mo¿na przeœledziæ trasê wycieczki. Artyku³ we Wszechœwiecie jest ilustrowany – miêdzy innymi – trzema fotografiami autorstwa
Pazdry. Negatyw jednej z tych fotografii znajduje siê w
omawianym zbiorze. Pobyt w Afryce Pó³nocnej udokumentowany zosta³ przez profesora prawie siedemdziesiêcioma fotografiami.
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Ryc. 2. Widok na przydro¿n¹ kazbê w Maroku. Fot. Z. Pazdro,
data wykonania: 1930 r.

S¹ to zarówno zdjêcia z portu w Marsylii (sk¹d wycieczka wyp³ywa³a), jak i z docelowego portu w Casablance. Dwie
fotografie przedstawiaj¹ mijany w drodze Gibraltar.
Na podstawie dokumentacji fotograficznej oraz artyku³u wiadomo, ¿e odwiedzono Fez, Marrakesz i kilka kazb.
Z pewnoœci¹ wycieczka obejmowa³a przedpola Atlasu oraz
góry Rif. Liczne fotografie dokumentuj¹ przejazd samochodow¹ karawan¹ przez tereny pustynne, ³¹cznie z minireporta¿em z akcji ratowniczej po wypadku samochodowym, jaki wydarzy³ siê w czasie przejazdu przez pustyniê.
Z artyku³u Pazdry wynika, ¿e ze wzglêdu na niepokoje
polityczne w trakcie zwiedzania gór Rif, ekipie podró¿ników towarzyszy³o wojsko. Najprawdopodobniej by³ to
oddzia³ Legii Cudzoziemskiej – na kilku fotografiach
uwieczniony jest postój przy forcie wojskowym i rozmowy
z legionistami.
Poza zdjêciami nawi¹zuj¹cymi do tematów geologicznych i dokumentacyjno-przyrodniczych, autor fotografowa³ równie¿ scenki uliczne, egzotyczn¹ roœlinnoœæ,
tubylców, wielb³¹dzie karawany mijane w trakcie przejazdu przez pustyniê.

Ryc. 3. Zdjêcie z zajêæ terenowych w Karpatach Fliszowych. Na fotografii: Kazimierz Smulikowski i niezidentyfikowany mê¿czyzna.
Fot. Z. Pazdro, data wykonania: okres pomiêdzy 1930 r. a 1939 r.

Zdjêcia dokumentuj¹ce te wyprawy pochodz¹ z lat
1929 i 1930. W 1929 roku odby³ siê zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Pieninach, a w roku 1930 w
Tatrach. Z obu tych spotkañ naukowych w zbiorach fotograficznych prof. Pazdry zachowa³y siê pojedyncze fotografie.
W roku akademickim 1937/1938 oraz 1938/1939
Zdzis³aw Pazdro prowadzi³ kursy z kartowania geologicznego w rejonie Worochty (Karpaty Wschodnie, obecnie w
obszarze terytorialnym Ukrainy). Z jednego z tych kursów
zachowa³a siê dokumentacja fotograficzna wycieczek terenowych.
Poza wymienionymi wy¿ej fotografiami, których lokalizacja w czasie i przestrzeni jest stosunkowo ³atwa, w zbiorach
znajduje siê wiele fotografii nadal stanowi¹cych trudn¹
zagadkê. S¹ one z pewnoœci¹ zwi¹zane z wyjazdami na
badania terenowe (zdjêcia ods³oniêæ i odkrywek), jednak
lokalizacja jest utrudniona. Czêœæ prawdopodobnie zosta³a
wykonana podczas badañ terenowych prowadzonych
przez Olgê Pazdro, kilka opatrzona jest stemplem z nazw¹

KARPATY, WYJAZDY TERENOWE,
DYDAKTYCZNE
Fotografii daj¹cych siê zakwalifikowaæ do tak opisanego zbioru jest najwiêcej – ponad 150. Jednak nie wszystkie
s¹ mo¿liwe do identyfikacji, a przynajmniej nie na tak
wczesnym etapie opracowywania materia³ów.
Wœród tych, co do których mo¿liwe by³o ustalenie czasu powstania, lokalizacji oraz osób na nich uwiecznionych,
du¿¹ grupê stanowi¹ zdjêcia zwi¹zane z ekspedycjami
organizowanymi przez profesora Juliana Tokarskiego z
Uniwersytetu we Lwowie w Góry Czywczyñskie. Rezultatem tych ekspedycji by³o wiele opracowañ naukowych
opublikowanych przez ich uczestników (m.in. w Kosmosie
czy w Sprawozdaniach Lwowskiego Towarzystwa Naukowego). Jeden z uczestników tych ekspedycji – prof. Kazimierz Smulikowski – opisa³ te wyprawy w swoich
wspomnieniach (Smulikowski, 1994). Dziêki tym informacjom mo¿liwe by³o dok³adne zlokalizowanie miejsc
wykonanych fotografii, zidentyfikowanie wiêkszoœci widniej¹cych na nich osób, wreszcie ustalenie czasu ich wykonania.
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Ryc. 4. Wyjazd w teren, lata 30. XX w. Prawdopodobnie Karpaty
Wschodnie, rejon Worochty. Na fotografii: za kierownic¹ Olga
Pazdro, siedz¹ z ty³u: (prawdopodobnie) Kazimierz Smulikowski i
W³odzimierz Wawryk. Samochód marki Minerwa, w³asnoœæ prywatna pp. Pazdrów. Fot. Z. Pazdro, data wykonania: okres pomiêdzy 1930 r. a 1939 r.
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Ryc. 5. Zdjêcie z wyprawy geologicznej w Góry Czywczyñskie.
Na fotografii od lewej: Jan Rylski, Julian Tokarski (siedzi), p. Tenczarowski (przedstawiciel Fundacji hr. Skarbka, siedzi); w tle:
Wiktor Nechay, osoba niezidentyfikowana, Maria (Lula) Turnau.
Fot. Z. Pazdro, data wykonania: (prawdopodobnie) 1930 r.

„Katowice”. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e te ostatnie wykonane
zosta³y w zwi¹zku z prac¹ prof. Pazdry w koncernie
Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych w Katowicach
na stanowisku kierownika s³u¿by geologicznej (w latach
bezpoœrednio przedwojennych) (Makowski, 1962).
FOTOGRAFIE RODZINNE
Poœród ocala³ych negatywów znajduje siê ponad 80
fotografii w pami¹tkowym, wybitnie rodzinnym stylu.
Uwieczniona na nich jest zarówno rodzina profesora Pazdry (¿ona Olga Pazdro z domu Warcha³owska, rodzice –
prof. Zbigniew Pazdro i Aniela Pazdro z domu Kopniak,
m³odsze rodzeñstwo – siostra Marta oraz bracia Kazimierz
i Les³aw), jak równie¿ najprawdopodobniej rodzina jego
¿ony. Kilka fotografii prezentuje tak¿e Zdzis³awa Pazdrê
wraz z synem Przemys³awem.
Na kilku zdjêciach uwieczniony zosta³ dom prof. Zbigniewa Pazdry istniej¹cy do dziœ we Lwowie przy ul. Gipsowej. Kilkanaœcie fotografii pochodzi z towarzyskich
wyjazdów narciarskich w rejon Worochty.
Z rozmów przeprowadzonych z cz³onkami rodziny
profesora wynika, i¿ nie mieli oni œwiadomoœci istnienia
tych fotografii. Jedynie jedno ze zdjêæ, którego negatyw
wchodzi w sk³ad kolekcji, znajduje siê w jednym z zachowanych albumów rodzinnych.

Ryc. 6. Zdzis³aw Pazdro w domu rodzinnym we Lwowie
(prawdopodobnie). Fot. O. Pazdro, data wykonania: okres
pomiêdzy 1927 r. a 1939 r. Ryc. 1–6 wszystkie zdjêcia pochodz¹ z
kolekcji Muzeum Geologicznego im. S. J. Thugutta na Wydziale
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, p³ytka szklana 9 ´ 12 cm,
digitalizacja: G. Barczyk

Nale¿y podkreœliæ, ¿e wartoœæ poznawcza ca³ej kolekcji jest wrêcz trudna do oszacowania, nie tylko ze wzglêdu
na mo¿liwoœæ odtworzenia nieznanej dot¹d historii pracy
naukowej jednego z wybitniejszych polskich geologów. To
tak¿e materia³ fotograficzny ilustruj¹cy realia Polski okresu dwudziestolecia miêdzywojennego, wykonywany nie
„okazjonalnie”, lecz czêsto w ramach potrzeby dokumentowania ¿ycia codziennego, w takiej formie rzadko spotykany.
Dodatkowo, stan zachowania negatywów i odbitek,
mimo zapewne bardzo burzliwej historii (której odtworzenie to oddzielna zagadka), jest nad wyraz dobry. Bior¹c
pod uwagê fakt, i¿ profesor oraz jego ¿ona nie byli zawodowymi fotografami, mamy do czynienia z zachowaniem
prawie kompletnym archiwum fotografa amatora okresu
miêdzywojennego. Nawet wspó³czeœnie tego typu archiwa
rzadko bywaj¹ prowadzone w tak przemyœlanej formie.
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