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HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA
Dzia³alnoœæ geologiczna Polaków w zaborze pruskim w drugiej po³owie XIX w.
na przyk³adzie Brunona Józefa Szafarkiewicza (1821–1892)
Janusz Skoczylas1
Geological activity of Poles in the Prussian partition in the second half of the 19th century as exemplified by
the life of Brunon Józef Szafarkiewicz (1821–1892). Prz. Geol., 69: 55–59.
A b s t r a c t. By presenting Dr B.J. Szafarkiewicz, a well-known scientist of the second half of the 19th century,
the present author set himself the goal of dealing with the view that Poles were not interested in natural sciences,
and geological in particular, in the Grand Duchy of Poznañ at that time. It was not allowed in the Prussian partition
to found a university. Thus, there were no institutional and economic conditions for the development of geology.
Only the establishment of the PTPN (Poznañ Society of Friends of Learning) created a substitute for a scientific
centre that also included mineralogical, palaeontological and geological sciences. However, except for R. May, no
one had a geological background. Prominent representatives of other professions, such as B.J. Szafarkiewicz
and F. Ch³apowski, and earth science enthusiasts tried to bring the benefits of studying and practicing geology to the society
of Greater Poland. While F. Ch³apowski is known and appreciated today, the memory of the pioneering, geological activity of
B.J. Szafarkiewicz is becoming increasingly blurred.
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Jeszcze do niedawna panowa³o przekonanie, ¿e geologiczna dzia³alnoœæ Polaków w XIX w. rozwija³a siê przede
wszystkim w zaborze austriackim i rosyjskim. Michalski
(1977) uwa¿a³ nawet, ¿e nauki przyrodnicze w Wielkopolsce, a konkretnie w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim,
nie by³y uprawiane. Wprawdzie z Wielkopolski wywodzi³
siê Stanis³aw Staszic (1755–1826), ojciec geologii polskiej, a tak¿e Jan Œniadecki (1756–1830), który prawdopodobnie pierwszy w 1804 r., obok J. Wybickiego, u¿y³
terminu geologia, tym niemniej przejawy przyrodniczej
dzia³alnoœci naukowej nie by³y zadowalaj¹ce (Skoczylas,
2012, 2018). Dominowali przedstawiciele pruskiej geologii
i innych nauk przyrodniczych. Dodaæ jednak mo¿na, ¿e w
za³o¿onym w 1837 r. niemieckim towarzystwie Deutscher
Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen byli równie¿ Polacy, a w latach 1857–1879 sekretarzem tego towarzystwa by³ Polak Brunon Józef Szafarkiewicz. Polacy,
zdaj¹c sobie sprawê z tej niekorzystnej sytuacji, zorganizowali w 1841 r. Towarzystwo Pomocy Naukowej, które
postawi³o sobie za cel kszta³cenie na studiach wy¿szych
zdolnej, biedniejszej polskiej m³odzie¿y i dzia³a³o do 1939 r.
Do 1914 r. towarzystwo pomog³o wykszta³ciæ 3450 stypendystów (Jakóbczak, 1985). Jednym z nich by³ znany
geolog Józef Zwierzycki.
Towarzystwa o profilu naukowym próbowa³y organizowaæ osoby niezale¿ne materialnie, szczególnie spoza
Poznania, czyli najczêœciej ziemianie. W 1827 r. wyst¹piono z inicjatyw¹ zorganizowania Towarzystwa Przyjació³
Nauk, Przemys³u i Oœwiaty, jednak zosta³a ona zd³awiona
przez w³adze pruskie. Korzystniejsz¹ drog¹ by³o tworzenie
ziemiañsko-inteligenckich kasyn, które ³¹czy³y elementy
zabawy z chêci¹ podniesienia poziomu przemys³u i oœwiaty.
Pierwsze kasyno powsta³o w 1835 r. w Gostyniu. W dzia-

³aj¹cym tam wydziale rolniczo-przemys³owym zgromadzono kolekcjê 540 minera³ów i ska³, 160 muszli oraz 16
korali. Kolekcja ta powsta³a dziêki darom Edwarda Raczyñskiego, Micha³a Mycielskiego, Wojciecha Morawskiego
i Erazma Stablewskiego (Jankowiak, 1985; Skoczylas,
2012). Warto te¿ przypomnieæ zas³ugi Józefa £ubieñskiego (1789–1856), studenta Akademii Górniczej we Freibergu, który by³ uczniem ojca europejskiej mineralogii
Abrahama Gottloba Wernera (1749–1817). £ubieñski
wykupi³ od spadkobierców kolekcjê minera³ów i ska³ Wernera, licz¹c¹ 900 okazów, i po wielu latach na wieœæ o próbach utworzenia Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³
Nauk przeznaczy³ swoje zbiory dla tego towarzystwa (Jankowiak, 1985; Skoczylas, 2009).
Innym przejawem dzia³alnoœci geologicznej, okreœlaj¹cym poziom prowadzonych zajêæ dydaktycznych w
szko³ach œrednich w Poznaniu, mo¿e byæ podrêcznik Jana
Baptysty Mottego z 1823 r. pt. Wstêp do historyi naturalnei, zawieraj¹cy w sobie wiadomoœci poprzednicze,
podzia³y trzech królestw natury i wk³ad wyrazów botanicznych obiaœnionych figurami, zastosowany do potrzeby
szkó³ poznañskich prac Jana Motty Nauczyciela przy Królewskim Gimnazjum Poznañskim (Skoczylas, 2016). Lepiej
zorganizowane grupy mi³oœników nauk przyrodniczych
powo³ano z chwil¹ utworzenia Poznañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauk (PTPN) oraz jego Wydzia³u Przyrodniczego.
ELEMENTY NAUK O ZIEMI
W PRACACH
WYDZIA£U PRZYRODNICZEGO PTPN
Utworzenie 13.02.1857 r. Poznañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauk, a w nim jeszcze jesieni¹ tego¿ roku
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(31.10) Wydzia³u Przyrodniczego, umo¿liwi³o bardziej
swobodne, konsekwentne i w za³o¿eniu planowe zebranie
mi³oœników nauk przyrodniczych, w tym równie¿ nauk
o Ziemi, którzy mogli dzieliæ siê swoimi przemyœleniami,
wiadomoœciami i wynikami badañ, wyg³aszaj¹c referaty,
odczyty i prelekcje oraz publikuj¹c w Rocznikach towarzystwa, a tak¿e tworz¹c kolekcje przyrodnicze, w tym i geologiczne (Skoczylas, 2009). Podkreœliæ jednak nale¿y, ¿e
cz³onkowie Wydzia³u Przyrodniczego PTPN nie mieli najczêœciej wykszta³cenia przyrodniczego, a geologia by³a
jedynie ich hobby. Tylko Roman May (1848–1887) by³
doktorem mineralogii. W 1874 r. u prof. F. Roemera we
Wroc³awiu obroni³ pracê doktorsk¹ pt. Über einige künstliche Silikate (O niektórych sztucznych krzemianach).
Niestety, ¿y³ stosunkowo krótko i po epizodzie pedagogicznym poœwiêci³ siê przede wszystkim rozwojowi przemys³u chemicznego na potrzeby rolnictwa. W zakresie
nauk geologicznych z kolei swoj¹ o¿ywion¹ aktywnoœæ
spo³eczno-popularyzacyjno-oœwiatow¹ prowadzi³ w³aœnie
w PTPN (Skoczylas, 1985, 2011).
Pierwszym przewodnicz¹cym Wydzia³u Przyrodniczego
PTPN zosta³ ziemianin Felicjan Sypniewski (1822–1877),
samouk, autor publikacji Okrzemki (Diatomacae) okolic
Poznania. Gdy zaproszono go do objêcia katedry na Uniwersytecie Jagielloñskim, odmówi³, t³umacz¹c siê brakiem
formalnego wykszta³cenia (Dziêczkowski, 1983). Nastêpnym przewodnicz¹cym Wydzia³u Przyrodniczego zosta³
inny ziemianin, in¿ynier chemii Karol Karœnicki, autor
artyku³u pt. Rys geologiczny Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego (1863). Po nim przewodnicz¹cym zosta³ Brunon
Józef Szafarkiewicz, pe³ni¹cy tê funkcjê w latach 1862–1868
i 1880–1886. Mia³ on du¿e zas³ugi dla postêpu nauk
przyrodniczych, w tym równie¿ geologicznych. Bardziej
znanym i docenianym przedstawicielem nauk przyrodniczych w Poznaniu by³ Franciszek Ch³apowski (1846–1923)
– lekarz, przyrodnik, przewodnicz¹cy wydzia³u w latach
1886–1920. Ten mi³oœnik geologii, paleontologii i muzealnictwa geologicznego w Wielkopolsce czêsto by³ nazywany
mê¿em opatrznoœciowym rozwoju nauk przyrodniczych
w Wielkopolsce (Wojtkowski, 1928; Skoczylas, 2011).
Obok F. Ch³apowskiego i K. Maya w drugiej po³owie
XIX w. bardzo znan¹ i popularn¹ osob¹, niemal we wszystkich krêgach poznañskiego spo³eczeñstwa, by³ B.J. Szafarkiewicz (ryc. 1), okreœlany czêsto jako poznañski Wokulski.
Jego zas³ugi na polu nauk botanicznych i geologicznych,
a tak¿e dydaktyki, praktyki i dzia³alnoœci spo³eczno-filantropijnej mia³y wielkie znaczenie, a dzisiaj s¹ niemal zapomniane.
ZAS£UGI B.J. SZAFARKIEWICZA
DLA WIELKOPOLSKIEJ GEOLOGII
Brunon Józef Szafarkiewicz studiowa³ nauki matematyczno-przyrodnicze w Berlinie. W 1845 r. uzyska³ doktorat na podstawie pracy z zakresu matematyki analitycznej
pt. Theoremate Tayloriano (O twierdzeniu Taylora). Jego
kolejne dociekania badawcze zawsze by³y skierowane ku
przyrodzie – pocz¹tkowo ku botanice, a nastêpnie równie¿
ku geologii. Jednym z pierwszych konkretnych przejawów
tych zainteresowañ J. Szafarkiewicza, który po studiach
u¿ywa³ najczêœciej tylko drugiego imienia, by³o wydanie
drukiem podrêczników dla uczniów szkó³ œrednich, pt. Historya naturalna dla szkó³. Kurs I (1850, 1864) oraz pod
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Ryc. 1. Brunon Józef Szafarkiewicz (1821–1892)
Fig. 1. Brunon Józef Szafarkiewicz (1821–1892)

tym samym tytu³em Kurs II (1853, 1861), w których wiele
miejsca poœwiêci³ tak¿e naukom mineralogicznym i geologicznym, g³ównie rozpoznawaniu ska³ i minera³ów (ryc. 2, 3).
Po podrêczniku J.B. Mottego (1823) jest to drugi polski
podrêcznik tak mocno i wyraziœcie eksponuj¹cy nauki
mineralogiczne w programie nauczania poznañskich gimnazjalistów (Skoczylas, 2016). W przedmowie do kursu I
z 1850 r. pisa³ m.in.: w Mineralogii zaœ zachêcamy uczniów
do zrobienia w domu i przyniesienia do klassy kunsztownych
kryszta³ków soli kuchennej, saletry, a³unu, siarki i do szukania na polu nad strumieniami kwarcu, feldspatu, miki itd.
To przekonanie o potrzebie badañ na u¿ytek praktyki w
ka¿dej dziedzinie ¿ycia sta³o siê wyznacznikiem postawy
Szafarkiewicza w ca³ym okresie jego dzia³alnoœci w Poznaniu.
Po okresie bardzo intensywnej, owocnej i twórczej
dzia³alnoœci pedagogicznej w gimnazjum œw. Marii Magdaleny (1846–1853) oraz w szkole realnej w Poznaniu
(1853–1868) Szafarkiewicz ku zaskoczeniu wszystkich i ¿alu grona pedagogicznego oraz uczniowskiego zakoñczy³
karierê nauczycielsk¹ i postawi³ na indywidualn¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹, naukow¹, dydaktyczn¹, przemys³ow¹,
a tak¿e biznesow¹. Przypomnieæ jednak nale¿y, ¿e niezale¿nie od pracy pedagogicznej Szafarkiewicz udziela³ siê
publicystycznie, dziennikarsko i spo³ecznie, a tak¿e popularyzowa³ nauki przyrodnicze. W latach 1846–1848 podpisywa³ siê jako redaktor dziennika Przegl¹d Poznañski, a w
1862 r. wykupi³ kwartalnik pt. Ziemianin, który redagowa³
do 1868 r. Ponadto w latach 1870–1876 wróci³ do dzia³alnoœci pedagogicznej, bêd¹c wyk³adowc¹ w Wy¿szej Szkole
Rolniczej im. Haliny w ¯abikowie. PóŸniej, chc¹c za³o¿yæ
szko³ê przemys³owo-handlow¹, rozpocz¹³ – pocz¹tkowo
z wielkim powodzeniem – kursy handlowe, które jednak po
kilku latach straci³y na atrakcyjnoœci (Ch³apowski, 1892).
Wszechstronna i wielokierunkowa dzia³alnoœæ J. Szafarkiewicza zas³uguje na odrêbne, szczegó³owe opracowanie.
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Ryc. 2. Strona tytu³owa podrêcznika J. Szafarkiewicza z 1853 r.
Fig. 2. The title page of the school textbook by J. Szafarkiewicz,
published in 1853

Nawi¹zuj¹c do jego przyrodniczej i geologiczno-paleontologicznej dzia³alnoœci, warto przypomnieæ o artykule pt.
Opis g³owy ³osia przedpotopowego Krzeœlickiego (1863).
Wydaje siê, ¿e na pocz¹tku lat 60. XIX w. Szafarkiewicza interesowa³o utworzenie przy Wydziale Przyrodniczym
PTPN laboratorium chemicznego, w którym mo¿na by by³o
dokonywaæ analiz gleb, wody, nawozów itp., czyli s³u¿yæ
potrzebom szeroko rozumianego rolnictwa. Zaanga¿owa³ siê
wówczas w proces zbierania funduszy na wyposa¿enie pracowni. Na w³asny koszt wyjecha³ do Berlina, ¿eby kupiæ
odpowiedni¹ aparaturê, sprzêt i odczynniki. W szóstym
numerze Ziemianina z 1860 r., stanowi¹cym dodatek rolniczy do Dziennika Poznañskiego, redakcja powiadomi³a
o powo³aniu placówki o nazwie Laboratorium Chemiczne
do U¿ytku Rolnictwa za³o¿one w Poznaniu. Z kolei od nr
14/1860 do nr 49/1866 ukazywa³a siê w Ziemianinie rubryka Korespondencyja Pracowni Chemicznej Towarzystwa
Przyjació³ Nauk w Poznaniu, na ³amach której odpowiadano na pytania czytelników nadsy³aj¹cych ró¿ne eksponaty
i okazy do analiz chemicznych. Wœród pierwszych oœmiu
odpowiedzi w nr 14/1860 Ziemianina piêæ dotyczy³o próbek skalnych (które oznaczono jako margiel, wapieñ, sól,
torf oraz wiwianit), natomiast jedna skamienia³oœci (oznaczonej jako je¿owiec). Ponadto udzielono wyjaœnieñ na
temat jakoœci wody niezbêdnej do produkcji piwa. Ostatnia
informacja dotycz¹ca pracowni ukaza³a siê w nr 49/1866 r.,

gdzie poinformowano, ¿e wskutek po¿aru domu J. Szafarkiewicza, gdzie znajdowa³a siê pracownia (ul. Wroc³awska 9),
analizy chemiczne nie bêd¹ ju¿ wykonywane. Poinformowano tak¿e, ¿e zawarta zosta³a umowa z laboratorium techniczno-rolniczo-technologicznym we Wroc³awiu, które
podejmie siê kontynuacji dzia³alnoœci pracowni w Poznaniu. Nastêpnie podano przyk³adowe ceny analiz chemicznych na dzieñ 12.10.1866 r.
Pracownia Chemiczna w Poznaniu, okreœlana póŸniej
jako Pracownia Rolniczo-Chemiczna, dzia³a³a niemal 6 lat
i by³a interesuj¹cym oraz po¿ytecznym polskim oœrodkiem
wymiany korespondencji, pogl¹dów, doœwiadczeñ i profesjonalnych ustaleñ. W ca³ym 1860 r. Szafarkiewicz udzieli³
42 odpowiedzi dotycz¹cych analizy przys³anych przedmiotów – 22 dotyczy³y analizy m.in. piasku, martwicy
wapiennej, aerolitu, gliny, margli, wapieni, soli, torfu i wiwianitu. Ponadto dokonano chemicznej analizy trzech próbek wody i czterech prób koœci. Dodaæ jednak nale¿y, ¿e w
jednej odpowiedzi by³y niekiedy zawarte analizy chemiczne nawet czterech ró¿nych próbek skalnych.
J. Szafarkiewicz jako wieloletni pedagog prowadzi³
równie¿ o¿ywion¹ dzia³alnoœæ odczytow¹, g³ównie w
ramach Wydzia³u Przyrodniczego PTPN. Warto przytoczyæ fragmenty tytu³ów niektórych jego wyst¹pieñ
dotycz¹cych geologii: O aerolicie znalezionym w jesieni
1857 r. w okolicy Górnej Œwidnicy pod Wschow¹, O rogu
³osim w ¯abiczynie i o szkielecie ³osim w Krzeœlicach znalezionym, O metodzie badañ geologicznych w W. Ks. Poznañskiem, O pok³adach trzeciorzêdnych gliny septaryjnej
przy ul. Królewskiej, O geologicznych stosunkach Pakoœci,
O wa¿noœci pok³adów geologicznych w Inowroc³awiu,
Krotoszynie pod Barcinem i w Wapnie, O pok³adach gliny
w okolicy £abiszyna itd. (Wojtkowski, 1928). Aktualnoœæ
i popularnoœæ wyk³adów Szafarkiewicza znalaz³y wyraz
w artykule w Dzienniku Poznañskim z 2.11.1883 r.
(Wyk³ady..., 1883) poœwiêconym problematyce geolo-

Ryc. 3. Fragment spisu treœci dotycz¹cy rozpoznawania ska³ i minera³ów w pracy Historya naturalna dla szkó³. Kurs I (1864)
Fig. 3. Excerpt from the table of contents of the textbook Natural
History for Schools. Course 1 (1864) concerning the recognition
of rocks and minerals
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Ryc. 4. Strona tytu³owa Tablic geologicznych W. Ksiêstwa Poznañskiego – dzie³a Szafarkiewicza z 1887 r.
Fig. 4. The title page of Geological Tables of the Grand Duchy of
Poznañ – Szafarkiewicz’s work from 1887

gicznej w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim, pt. Wyk³ady
prof. Szafarkiewicza o stosunkach geologicznych W. Ks.
Poznañskiego na posiedzeniach wydzia³u przyrodników
Towarzystwa Przyjació³ Nauk.
Najbardziej znanym geologicznym dzie³em Szafarkiewicza jest praca pt. Tablice geologiczne W. Ksiêstwa
Poznañskiego z 1887 r. (ryc. 4), w którym skupi³ siê g³ównie
na oznaczeniu skamienia³oœci zebranych w czasie licznych
wówczas prac geologicznych, wiertniczych i studniarskich
w okolicach Krotoszyna pod Barcinem, Inowroc³awia,
Wapienna, Pakoœci i Piechcina. Szafarkiewicz przedstawi³
wykaz, opis i rysunki na szeœciu tablicach skamienia³oœci,
znalezionych przede wszystkim w Wapiennie i Pakoœci.
Na tej podstawie próbowa³ uzgodniæ pozycjê stratygraficzn¹ ska³ wapiennych na ziemiach Polski pó³nocnej
i œrodkowej, porównuj¹c je z okazami zgromadzonymi we
Wroc³awiu, Berlinie i Królewcu.
Szafarkiewicz jako jeden z nielicznych Wielkopolan
przedstawi³ wyniki swoich prac na IV ZjeŸdzie Lekarzy
i Przyrodników, który odby³ siê w Poznaniu w 1884 r.
Dodaæ jeszcze mo¿na, ¿e w 1875 r. na II ZjeŸdzie Lekarzy
i Przyrodników we Lwowie Szafarkiewicz zosta³ wiceprzewodnicz¹cym grupy przyrodniczej (Danysz-Fleszarowa, Marosz, 1971).
Jedn¹ z cech charakterystycznych J. Szafarkiewicza
by³a ci¹g³a zmiana zainteresowañ, chêæ stawiania i realizacji nowych zadañ i celów. Sta³ na czele wielu instytucji
miejskich i prywatnych oraz przedsiêbiorstw przemys58

Ryc. 5. Dom na rogu ul. Wroc³awskiej i Go³êbiej w Poznaniu, przebudowany dla Szafarkiewicza w 1866 r. przez G. Schultza. Fot.
J. Skoczylas
Fig. 5. House on the corner of Wroc³awska and Go³êbia streets in
Poznañ, rebuilt for Szafarkiewicz in 1866 by G. Schultz. Photo
by J. Skoczylas

³owych, np. gazowni i wodoci¹gów. Pracowa³ tak¿e w
zarz¹dach ró¿nych innych przedsiêbiorstw, najczêœciej
budowlanych. Fascynowa³a go praca organiczna, s³u¿¹ca
rozwojowi polskiego przemys³u. Zas³u¿y³ siê tak¿e jako
spo³ecznik i filantrop, przyczyniaj¹c siê do rozbudowy
Poznania. W Staro³êce (obecnie dzielnicy Poznania)
za³o¿y³ nowoczesn¹ cegielniê na odkrytych przez siebie
i³ach. Zastosowa³ w niej najnowoczeœniejszy piec cylindrowy do wypalania cegie³. Ponadto wybudowa³ wiele
kamienic w okolicy Starego Rynku w Poznaniu (ryc. 5),
za³o¿y³ cmentarz farny i ogrody (Ch³apowski, 1892; Wojtkowski, 1928).
UWAGI KOÑCOWE
O rezultatach aktywnej dzia³alnoœci J. Szafarkiewicza
na polu nauki, oœwiaty i praktyki mo¿e œwiadczyæ czêste
powo³ywanie siê jeszcze do niedawna na efekty jego dokonañ, np. w dziele pt. Nauka w Wielkopolsce (Labuda,
1973), gdzie na 13 stronach powo³uj¹ siê na niego przedstawiciele geologii, botaniki, chemii, zoologii, geografii,
rolnictwa i fizyki. Oceniaj¹c rezultaty dzia³alnoœci geologicznej, nale¿y zgodziæ siê z opini¹ F. Ch³apowskiego
(1892), ¿e nie s¹ one na miarê zdolnoœci, aspiracji i potrzeb
Wielkopolski. Nie wnosz¹ istotnych nowoœci do geologii
ziem polskich. Jednak nale¿y sobie uœwiadomiæ, ¿e potencjalny rozwój naukowy w Wielkopolsce zosta³ zd³awiony
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przez represje w³adz pruskich, które swoimi nakazami
i zakazami zdo³a³y odci¹gn¹æ Wielkopolan od prac terenowych i teoretyczno-naukowych, zmuszaj¹c ich do ograniczenia swej dzia³alnoœci do zapewnienia sobie dobrobytu
materialnego, do rozwoju ekonomicznego, umo¿liwiaj¹cego,
przynajmniej czêœciowe, uniezale¿nienie siê od Niemców.
Polacy nie posiadali formalnego warsztatu pracy naukowej
– nie by³o szko³y wy¿szej, nie by³o pracowni naukowych.
St¹d ogromna zas³uga J. Szafarkiewicza w prze³amaniu
tego impasu poprzez utworzenie Pracowni Rolniczo-Chemicznej PTPN, pisanie w jêzyku polskim podrêczników
z zakresu nauk przyrodniczych, dzia³alnoœæ organizacyjn¹,
publikacyjn¹, odczytow¹, wreszcie tak¿e praktyczn¹, której
wyrazem by³a m.in. eksploatacja i³ów i budowa cegielni.
W dzia³alnoœci kupiecko-przemys³owej Szafarkiewicz
tylko czêœciowo i najczêœciej chwilowo odnosi³ sukcesy.
Jednak podobnie jak w dzia³alnoœci naukowo-oœwiatowo-popularyzatorskiej wytycza³ nowe cele, przeciera³
nowe szlaki, wyznacza³ i zakreœla³ nowe horyzonty. Dopiero jego nastêpcy, umiejêtnie id¹c wytyczonym przez niego
traktem, mogli odnosiæ wiêksze sukcesy, mieæ wiêksz¹
satysfakcjê z rezultatów swojej praktycznej lub bardziej
teoretycznej wiedzy.
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