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RECENZJE
Marek Graniczny, Stanis³aw Wo³kowicz, Krystyna
Wo³kowicz & Halina Urban – Józef Morozewicz.
Pierwszy Dyrektor Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Wydaw. Pañstw. Inst. Geol., 2016, s. 213.
W lutym br. Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy wyda³ now¹ pozycjê z serii „Wokó³
Geologii”, która przybli¿a postaæ pierwszego dyrektora
i organizatora instytutu. Chocia¿ sylwetce Morozewicza
poœwiêcono wiele artyku³ów i stron internetowych, a nawet ksi¹¿ek, to prezentowana pozycja nie stanowi jedynie
powtórzenia informacji w nich zawartych. Jest oparta
przede wszystkim na wyborze dokumentów, kilku opracowaniach i wspomnieniach Morozewicza z ró¿nych okresów
jego ¿ycia, ilustrowanych zdjêciami i mapami, z których
wiele zosta³o opublikowanych po raz pierwszy. To wa¿na
zaleta tej ksi¹¿ki, w której jest przywo³ana sylwetka œwietnego uczonego i organizatora nauki z okazji przypadaj¹cej
w tym roku 150. rocznicy jego urodzin. To przypomnienie
jest tym bardziej wa¿ne, ¿e zbli¿a siê 100. rocznica utworzenia Pañstwowego Instytutu Geologicznego (2019 r.),
w którego organizacji i kierowaniu Józef Morozewicz odniós³ niezaprzeczalne zas³ugi. Byæ mo¿e zatrwo¿y³by siê
dzisiaj, spogl¹daj¹c na obecn¹ pozycjê PIG w polskiej geologii, bo przecie¿ najlepsze lata swego ¿ycia poœwiêci³
budowaniu rangi instytutu.
Czêœæ pierwsza ksi¹¿ki to typowa biografia Józefa Morozewicza, w której s¹ przedstawione mniej lub bardziej
znane epizody z jego ¿ycia wraz z ciekawym materia³em
ilustracyjnym obejmuj¹cym ró¿ne etapy dzia³alnoœci bohatera – od m³odoœci, poprzez geologiczne ekspedycje na
krañce Syberii a¿ po lata 30. ub.w. i pocz¹tki okupacji
hitlerowskiej. Józef Morozewicz pe³ni³ funkcjê dyrektora
instytutu przez prawie osiemnaœcie lat. Ten rekord na pewno nie zostanie pobity. By³ bez w¹tpienia przede wszystkim naukowcem – wybitnym petrografem tamtych czasów,
nauczycielem akademickim, œwietnym organizatorem,
ale nade wszystko cz³owiekiem, i jak pisz¹ autorzy ksi¹¿ki
„wielkim humanist¹, rozmi³owanym w mowie polskiej
i przyrodzie kraju ojczystego”.
Zapewne niewiele osób wie, ¿e Józef Morozewicz podczas pracy na Uniwersytecie Warszawskim w 1891 r. zajmowa³ siê syntezami mineralogicznymi i petrograficznymi
ska³ magmowych. Prowadzi³ eksperymenty w hucie szk³a
„Kijewski, Scholtze i S-ka” na Targówku w piecach typu
Siemens, które umo¿liwia³y uzyskiwanie stopów o ciê¿arze do 50 kg, co w badaniach eksperymentalnych by³o
ewenementem na skalê œwiatow¹. Morozewicz podczas
tych unikalnych na œwiecie prób uzyska³ syntetyczny bazalt,
liparyt oraz kryszta³y biotytu, kwarcu i sanidynu. Niestety,
w póŸniejszej swej dzia³alnoœci nie by³o mu ju¿ dane powróciæ do eksperymentów na tak¹ skalê.
Podró¿e i przypadkowe spotkania czêsto wp³ywaj¹ na
dalsze losy ludzi. Tak by³o i z Morozewiczem. Podczas
Kongresu Geologicznego w Zurychu w 1894 r. spotka³ znanego rosyjskiego geologa Fiedosieja Czernyszewa, który
zaproponowa³ mu udzia³ w ekspedycji naukowej na Now¹
Ziemiê. Propozycja sprawi³a, ¿e po dwóch latach Morozewicz zosta³ pracownikiem Komitetu Górniczego w Petersburgu.

Z pewnoœci¹ najbardziej interesuj¹cymi fragmentami
tej czêœci ksi¹¿ki s¹ opisy (oczywiœcie skrótowe) jego ekspedycji naukowych podczas petersburskiego etapu ¿ycia
(1897–1904). Niezwykle ciekawe s¹ wspomnienia z wyprawy na Wyspy Komandorskie po³o¿one na Morzu Beringa. Oprócz dokumentacji naukowej Morozewicz wykona³
dwie piêkne mapy geologiczne dwóch najwiêkszych wysp
archipelagu – Wyspy Miedzianej i Wyspy Beringa. Na
pierwszej z nich odkry³ on nowy zeolit – nazwany przez
niego stellerytem, a na drugiej – nieznan¹ dot¹d ska³ê
wylewn¹, której nada³ miano beringitu. Interesuj¹ce s¹
te¿ zapiski Morozewicza dotycz¹ce miejscowej ludnoœci.
Prowadz¹c badania na Wyspach Komandorskich, doszed³
do wniosku, ¿e wyspy te nale¿¹ do pó³nocnoamerykañskiej, a nie azjatyckiej prowincji petrograficznej. Gdyby
wiedzia³ o tym Alfred Wegener na pewno w³¹czy³by ten
pogl¹d do argumentów, które potwierdza³y wêdrówkê
kontynentów. Mo¿e jednak to Morozewicz publikuj¹c te
wyniki badañ, by³ pod wra¿eniem wegenerowskiej hipotezy, poniewa¿ jego ksi¹¿ka ukaza³a siê 10 lat po wydaniu
„Die Entstehung der Kontinente und Ozeane”. Czytelnikom Przegl¹du Geologicznego mo¿na w tym miejscu poleciæ ksi¹¿kê Józefa Morozewicza „Komandory. Studium
Geograficzno-Przyrodnicze” wydan¹ w 1925 r. ¯ywy
jêzyk, szeroka problematyka, interesuj¹ce opisy – to g³ówne zalety tej publikacji.
Propozycja objêcia katedry na Uniwersytecie Jagielloñskim w 1904 r. przerwa³a pasmo podró¿y Morozewicza,
pozbawiaj¹c czytelników opisów przysz³ych wypraw geo211
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logicznych. Sam Morozewicz cieszy³ siê jednak, ¿e bêdzie
móg³ pracowaæ wœród Polaków i uczyæ polsk¹ m³odzie¿.
Drug¹ czêœæ ksi¹¿ki stanowi reprint jego odczytu
„Przyroda Polski wobec zadañ gospodarczych Pañstwa
Polskiego”, który 18 maja 1918 r. wyg³osi³ na publicznym
posiedzeniu Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie. Przedstawi³ tam swój pogl¹d na rolê surowców mineralnych w
gospodarce Polski, która po I wojnie œwiatowej i d³ugoletnim okresie zaborów musia³a siê podnieœæ z gospodarczego zacofania. Podczas spotkania omówi³ równie¿ rolê
wêgla kamiennego oraz hutnictwa ¿elaza i przemys³u stalowego, doceni³ rudy cynku i o³owiu na Górnym Œl¹sku,
a tak¿e œwiêtokrzyskie z³o¿a miedzi, sole kamienne i ropê
naftow¹. Morozewicz wielkie nadzieje pok³ada³ w wêglu,
twierdzi³ „¿e polski wêgiel potrafi œci¹gn¹æ i o¿ywiæ takie
od³amy wytwórczoœci, które polegaj¹ na przeróbce surowców roœlinnych i zwierzêcych, jak przemys³ w³óknisty,
tak potê¿nie w Królestwie rozwiniêty i tak gruntownie
przez wojnê zniszczony, jak przemys³ grabarski i w.i.”
Doceniaj¹c rolê rolnictwa w gospodarce, uwa¿a³, ¿e
maszyn rolnictwu dostarczy odrodzony przemys³ ¿elazny
i ¿elazno-drzewny, niekorzystnie oceniaj¹c mo¿liwoœci
pozyskiwania nawozów sztucznych w kraju. Józef Morozewicz widzia³ ogromn¹ przysz³oœæ transportu rzecznego,
a to stawia³o przed pañstwem konieczn¹ regulacjê wód
Wis³y, podkreœla³ znaczenie wykorzystania rzek do pozyskiwania energii, co mog³o siê przyczyniæ do elektryfikacji
kraju. By³ zwolennikiem zasady „Przez wzbogacenie kraju
do jego niezale¿noœci”.
Dwie nastêpne czêœci ksi¹¿ki s¹ ju¿ bardziej znane czytelnikowi. Dotycz¹ powo³ania w 1919 r. Pañstwowego
Instytutu Geologicznego i jego organizacji, zawieraj¹
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równie¿ przemówienie programowe z okazji otwarcia PIG
z dnia 7 maja 1919 r.
Nastêpna czêœæ zatytu³owana „Wywczasy oceaniczne”
jest bardziej osobista, poniewa¿ zawiera wspomnienia
z podró¿y statkiem do Po³udniowej Afryki w 1929 r. na
XV Miêdzynarodowy Kongres Geologiczny w Pretorii.
Nie ma tam mowy o geologii, lecz monotonii podró¿y oceanicznej, rozrywkach, które pomaga³y „zabiæ” czas. Ale
te¿ o uldze, gdy stawia³o siê pierwsze kroki na l¹dzie europejskim i wsiada³o siê do poci¹gu poœpiesznego jad¹cego
wprost do Warszawy.
Temu, kto uwa¿a, ¿e najlepsze s¹ autobiografie mo¿na
poleciæ nastêpn¹ czêœæ ksi¹¿ki. Jest to przedruk wydanej
w³asnym sumptem w 1938 r. ksi¹¿eczki Morozewicza „¯ycie
Polaka w Zaborach i odzyskanej OjczyŸnie”, w której opisuje swoje ¿ycie z blaskami i cieniami, wspomnienia z ekspedycji geologicznych, wreszcie dzia³alnoœæ w okresie miêdzywojennym. Ksi¹¿kê zamyka wspomnienie córki Józefa
Morozewicza, Zofii Ró¿yckiej, spisane w 1947 r.
S¹dzê, ¿e to wa¿na pozycja, szczególnie dla pracowników Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego. Przypomnienie sylwetki
Józefa Morozewicza jest istotne nie tylko z powodu zbli¿aj¹cego siê 100-lecia PIG. Na ostatniej stronie ok³adki
jej autorzy pisz¹: „W dzisiejszym, nieco chaotycznym
i pozbawionym autorytetów œwiecie, postaæ profesora mo¿e
staæ siê wspania³ym wzorem do naœladowania, zw³aszcza
dla ludzi m³odych i kolejnych pokoleñ geologów…”
Obiema rêkami podpisujê siê pod tym zdaniem.
W³odzimierz Mizerski

