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Stanis³aw D¹browski (1941–2020)
Stanis³aw D¹browski ur. 23.09.1941 r. w Burzynie
w województwie podlaskim by³ powszechnie znany w œrodowisku polskich hydrogeologów i cieszy³ siê wielkim
autorytetem i uznaniem w gremiach specjalistów z dziedziny geologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej i ochrony
œrodowiska w okresie ca³ej swojej dzia³alnoœci zawodowej
i naukowej. Jak g³osi ustne podanie, po³o¿ona nad rzek¹
Biebrz¹ wieœ Burzyn by³a siedliskiem zaœciankowej szlachty
(obecnie Biebrzañski Park Narodowy). Z wie¿y widokowej w Burzynie rozpoœciera siê niesamowity widok na
rozleg³e rozlewiska Biebrzy. Tam w œcis³ym zwi¹zku
z przyrod¹ ukszta³towa³a siê jego osobowoœæ oraz sta³oœæ
wakacyjnych powrotów.
W 1960 r. Stanis³aw ukoñczy³ Liceum Pedagogiczne
w £om¿y i jako jeden z kilku wybranych absolwentów nie
otrzyma³ automatycznie nakazu pracy, a propozycjê wybrania kierunku studiów. W liceum by³a wspania³a kadra
pedagogiczna, m.in. nauczycielka geografii, która przed
wojn¹ pracowa³a w kopalni wêgla kamiennego w Belgii
(prawdopodobnie rozbudzi³a jego zainteresowanie do geologii), i nauczyciel wychowania fizycznego, za³o¿yciel dru¿yny rugby, co w latach 50. XX w. by³o to w Polsce ewenementem. Ta szko³a wykszta³ci³a w D¹browskim chêæ dzielenia siê z innymi swoj¹ wiedz¹, umi³owanie przyrody
i historii oraz otwartoœæ w kontaktach interpersonalnych.
W 1966 r. Stanis³aw D¹browski ukoñczy³ studia na
Wydziale Geologii na kierunku geologia ogólna Uniwersytetu Warszawskiego. Tytu³ magistra geologii uzyska³
na podstawie pracy magisterskiej pt. Jura okolic Rudnik
i W³odkowic, wykonanej pod kierunkiem prof. Jana
Ryszarda Kutka (1935–2013). Jako student by³ bardzo
aktywny, dzia³a³ w Kole Naukowym oraz w Zrzeszeniu
Studentów Polskich. Po obronie magisterium móg³ pozostaæ na uczelni, ale wybra³ Poznañ, mo¿e dlatego, ¿e jego
¿ona Helena (magister matematyki) zosta³a zatrudniona
w poznañskim Zak³adzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, otrzymuj¹c s³u¿bowe mieszkanie, a mo¿e kusi³a
go, jeszcze wtedy nieznana, regionalna pasmowa struktura
hydrogeologiczna na Ni¿u Polskim, która odkryta przez
Stanis³awa D¹browskiego zyska³a z czasem nazwê wielkopolska dolina kopalna.
W lipcu 1966 r. rozpocz¹³ pracê w Przedsiêbiorstwie
Hydrogeologicznym w Poznaniu, pocz¹tkowo w pracowni
projektowej Marii Sarosiek, a ju¿ od 1970 r. w nowo utworzonym Dziale Badawczym. Dzia³ ten zosta³ powo³any
w Poznaniu z inicjatywy ówczesnego Dyrektora Zjednoczenia Przedsiêbiorstw Hydrogeologicznych w Warszawie
dr. Witolda Olendskiego w celu wdra¿ania nowych metod
badañ do praktyki przedsiêbiorstw bran¿owych. Kierownictwo nowej jednostki powierzono Janowi Przyby³kowi,
a w zespole badawczym obok Stanis³awa D¹browskiego
zostali zatrudnieni m.in.: Józef Pleczyñski, Krzysztof Zborowski i El¿bieta Brylska. Pracownicy jednostki podjêli
wyzwanie, publikuj¹c kolejne pozycje przeznaczone dla
s³u¿by hydrogeologicznej, przedsiêbiorstw i innych zainteresowanych, w tym wy¿szych uczelni. Zaciekawienie pracami zespo³u poznañskiego okaza³o siê od pocz¹tku jego
dzia³alnoœci bardzo du¿e.
Zdolnoœci i pasja badawcza cz³onków zespo³u zaowocowa³y w kolejnym dziesiêcioleciu uzyskaniem stopnia
naukowego doktora przez Jana Przyby³ka (Akademia Gór182

Ryc. 1. Stanis³aw D¹browski. Fot. ze zbiorów
rodzinnych

niczo-Hutnicza – 1978 r.), Stanis³awa D¹browskiego (Uniwersytet Warszawski – 1979 r. ), Józefa Pleczyñskiego
(Politechnika Wroc³awska – 1981 r.).
Ju¿ w roku 1970 S. D¹browski wspólnie z J. Przyby³kiem wydaj¹ w P.H. w Poznaniu Instrukcjê stosowania
metody Theisa. W kolejnych latach pojawiaj¹ siê dwie
wspó³autorskie publikacje S. D¹browskiego wydane przez
Wydawnictwo Geologiczne w Warszawie: Zasady obliczeñ
filtracji nieustalonej wed³ug wzorów Theisa i Hantush’a,
razem z J. Przyby³kiem i E. Brylsk¹ (1971 r.), oraz Modelowanie filtracji wód podziemnych w rejonie ujêæ wodnych, z
E. Brylsk¹, J. Pleczyñskim, J. Przyby³kiem i A. Szczepañskim (1972 r.).
W 1972 r. Dzia³ Badawczy Przedsiêbiorstwa Hydrogeologicznego w Poznaniu zosta³ przekszta³cony w Oœrodek
Badañ Hydrogeologicznych i Modelowania Matematycznego w Poznaniu, jednostkê o wy¿szej randze. Pod t¹
nazw¹ funkcjonowa³ do lat 90. XX w., w zmieniaj¹cych siê
co jakiœ czas strukturach nadrzêdnych polskiej hydrogeologii. Funkcjê kierownicz¹ nad ca³ym m³odym wówczas
zespole pracowników dzia³u przej¹³ w sposób bardzo naturalny, o 15 lat starszy, Boles³aw Sacha, ówczesny G³ówny
Geolog Przedsiêbiorstwa Hydrogeologicznego w Poznaniu, który bardzo przyczyni³ siê do stworzenia dobrych
warunków dzia³ania dla kierowanej przez siebie grupy
badawczej (Przyby³ek, D¹browski, 2017, Prz. Geol., 65,
(11/3): 1429–1430).
To nowe forum poszerzonej dzia³alnoœci naukowo-badawczej stanowi³o o mo¿liwoœciach jeszcze szerszej wspó³pracy z jednostkami naukowymi w Polsce i zagranic¹,
m.in.: Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹ im. S. Staszica w Krakowie w zespole kierowanym przez prof. Andrzeja Szczepañskiego, Uniwersytetem Warszawskim (prof. Tadeusz
Macioszczyk), Politechnik¹ Wroc³awsk¹ (prof. Janusz Bieniewski), Politechnik¹ Krakowsk¹ (prof. Artur Wieczysty). Korzystaj¹c szeroko z tej wspó³pracy, uzyskano doskona³e warunki do stosowania nowych metod modelowania
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matematycznego, jako bardzo przydatnych do obliczeñ
zasobów eksploatacyjnych ujêæ wód podziemnych. G³ównie dziêki inicjatywie S. D¹browskiego oœrodek poznañski
rozpocz¹³ w 1974 r. wspó³pracê z Jackiem Szymanko z Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, który po
powrocie ze stypendium naukowego w BRGM we Francji
stworzy³ zespo³ów badawczy z udzia³em matematyków
warszawskich (Antoni Kreczmar, Krzysztof Nowicki,
Wies³aw Poliszot) do pracy nad polskimi programami
numerycznymi do badañ modelowych w hydrogeologii
Zespó³ ten wykaza³ siê rewolucyjn¹ czujnoœci¹, bowiem
wyczu³ trendy œwiatowe i równolegle do innych oœrodków
naukowych w Polsce przewidzia³ olbrzymie mo¿liwoœci
modelowania cyfrowego. W czasie, kiedy w Polsce królowa³y maszyny cyfrowe typu ODRA z interfejsem wejœciowym typu karta perforowana doprowadzili do powstania
oraz przetestowania w Oœrodku Badañ Hydrogeologicznych i Modelowania Matematycznego programów obliczeniowych biblioteki HYDRYLIB (7 zeszytów wydanych
przez Centralny Urz¹d Geologii). Programy te znalaz³y
praktyczne zastosowanie w wielu krajowych dokumentacjach hydrogeologicznych w odniesieniu do bilansu wód
podziemnych, szacowaniu ich zasobów dyspozycyjnych
i eksploatacyjnych, przy projektowaniu odwodnieñ górniczych i budowlanych. Po modyfikacjach, wynikaj¹cych
z postêpu wiedzy informatycznej, programy biblioteki
HYDRYLIB by³y stosowane w praktyce hydrogeologicznej i dydaktyce uczelnianej a¿ do I dekady XXI w. Olbrzymi¹ zas³ug¹ S. D¹browskiego w tym zakresie by³a wieloletnia wspó³praca merytoryczna z J. Szymanko i jego warszawskim zespo³em oraz równolegle z hydrogeologami
oœrodka poznañskiego podczas opracowywania i praktycznego wdra¿ania kolejnych rozwi¹zañ numerycznych.
Podkreœlenia wymaga równie¿ jego udzia³ w wydaniu
francuskiej publikacji podrêcznikowej, przet³umaczonej
przez prof. Marka Rogo¿a, za zgod¹ autora, na jêzyk
polski: Budowa modeli matematycznych w hydrogeologii
(Emsellem Y., 1975, ZPH-PH w Poznaniu).
W Oœrodku Badañ Hydrogeologicznych i Modelowania Matematycznego S. D¹browski pracowa³ a¿ do koñca
1994 r., bêd¹c jego ostatnim kierownikiem. W styczniu
1995 r. podj¹³ pracê w firmie Hydroconsult Sp. z o.o. Biuro
Studiów i Badañ Hydrogeologicznych i Geofizycznych
w Poznaniu, w której od 2004 r. do œmierci sprawowa³
funkcjê Prezesa Zarz¹du Spó³ki.
Stanis³aw D¹browski posiada³ uprawnienia geologiczne nr 050665 w zakresie projektowania i dokumentowania
hydrogeologicznego i nr VII-0125 w zakresie kartografii
geologicznej, by³ wpisany na listê Rzeczoznawców Ministerstwa Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa w zakresie geologii i ochrony œrodowiska – nr 378,
by³ bieg³ym MOŒZNiL nr 0324 i Wojewody Wielkopolskiego nr 0072 w zakresie sporz¹dzenia ocen oddzia³ywania na œrodowisko oraz w zakresie postêpowania wodnoprawnego nr 0008. Od 1995 r. by³ cz³onkiem Komisji
Dokumentacji Hydrogeologicznych przy Ministerstwie
Œrodowiska.
W latach 1975–1978 Stanis³aw D¹browski prowadzi³
intensywne badania hydrogeologiczne w regionie Wielkopolski, których rezultatem by³o odkrycie i ustalenie granic
wielkopolskiej doliny kopalnej. Zdobyta wiedza zaowocowa³a uzyskaniem tytu³u doktora nauk przyrodniczych na
Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1979 r.
Rozprawa doktorska pt. System regionalnego kr¹¿enia wód
podziemnych w kopalnej dolinie na obszarze Œrodkowej

Wielkopolski zosta³a wykonanapod kierunkiem prof. Tadeusza Macioszczyka. Odkryta struktura hydrogeologiczna
otrzyma³a w nastêpnych latach rangê g³ównego zbiornika
wód podziemnych w Polsce i zosta³a zakwalifikowana jako
GZWP nr 144. Zagadnienia zwi¹zane z ochron¹ tej struktury nurtowa³y Stanis³awa D¹browskiego przez kolejne lata,
co potwierdza wykonana pod jego kierownictwem, ju¿
w XXI w., dokumentacja hydrogeologiczna tego zbiornika,
rozci¹gaj¹cego siê równole¿nikowo przez Polskê – od Odry
po Wis³ê.
W latach 1983–1990 dr Stanis³aw D¹browski prowadzi³
wyk³ady i æwiczenia z dziedziny hydrogeologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale
Nauk Geograficznych i Geologicznych. Trzeba przyznaæ, ¿e
dociera³y do nas wyrazy sympatii od dawnych studentów.
Stanis³aw jest autorem lub wspó³autorem ponad 80
publikacji ksi¹¿kowych, artyku³ów z dziedziny hydrogeologii stosowanej i regionalnej, modelowania matematycznego zagadnieñ hydrogeologicznych, ochrony œrodowiska
i geologii czwartorzêdu.
Doktor Stanis³aw D¹browski by³ konsultantem naukowym opracowañ z zakresu hydrogeologii i ochrony œrodowiska latach 1981–1994 w Przedsiêbiorstwie WODROL
w Jasinie, Przedsiêbiorstwie Geologicznym w Warszawie
oraz HYDROCONSULT Sp. z o.o. w Poznaniu, a w latach
2001–2003 firmy WL/Delft Hydraulics, Delft (Holandia)
przy opracowywaniu tematu pt. Introduction of the Water
Framework Directive in Poland with emphasis on the Brda
river catchment area.
Aktywny dzia³acz NSZZ Solidarnoœæ zarówno w czasie powstawania zwi¹zku, jak i podczas stanu wojennego.
W latach 1980–1981 by³ prelegentem Dzia³u Informacji
NSZZ Solidarnoœæ Regionu Wielkopolska.
W okresie swojej d³ugoletniej pracy w Przedsiêbiorstwie Hydrogeologicznym, póŸniej w Kombinacie Geologicznym Zachód we Wroc³awiu, Oddzia³ w Poznaniu, a od
lat 90. XX w. w Przedsiêbiorstwie Geologicznym we Wroc³awiu Proxima S.A. Oddzia³ w Poznaniu S. D¹browski
otrzyma³ nastêpuj¹ce odznaczenia: Zas³u¿ony dla Geologii
Polskiej Srebrna Odznaka – 1981 r., Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
– 1982 r., Zas³u¿ony dla miasta Poznania – 1986 r., Zas³u¿ony dla województwa poznañskiego – 1986 r., Zas³u¿ony
dla Przedsiêbiorstwa Geologicznego we Wroc³awiu – 1988 r.,
Zas³u¿ony dla miasta sto³ecznego Warszawy – 1988 r.,
Zas³u¿ony dla Geologii Polskiej Z³ota Odznaka – 1989 r.
Doktor Stanis³aw D¹browski w okresie swojej s³u¿by
hydrogeologicznej dla Polski, przez ponad 50 lat (1966–
2020), zdoby³ ogromn¹ wiedzê i doœwiadczenie w zakresie
podstawowych badañ hydrogeologicznych, kartowania geologicznego i sozologicznego, dokumentowania zasobów
i ochrony ujêæ wód podziemnych oraz dla regionów hydrogeologicznych, modelowania dla potrzeb oceny zasobów
wód podziemnych, odwodnieñ budowlanych i kopalnianych oraz migracji zanieczyszczeñ w wodach podziemnych, co dokumentuje zbiór kilkuset opracowañ, w których
wiêkszoœci by³ kierownikiem lub odpowiedzialnym dokumentatorem i projektantem. Na co dzieñ dzieli³ siê bardzo
chêtnie swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem z m³odymi adeptami
hydrogeologii, którzy trafiali pod jego opiekuñcze skrzyd³a,
staj¹c siê póŸniej uznanymi specjalistami. Ten przekaz to
by³a nie tylko sucha wiedza, ale i pasja twórcza w obranej
dziedzinie i szerokie spojrzenie na wzajemne zale¿noœci
ró¿nych czynników w skomplikowanym œrodowisku przyrodniczym. W swoich badaniach ci¹gle udowadnia³, ¿e
wytrawny specjalista w modelowaniu matematycznym to
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przede wszystkim doskonale wykszta³cony hydrogeolog
i dlatego œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e dr Stanis³aw
D¹browski mia³ tak liczne sukcesy w tej dziedzinie.
Jego udzia³ w niezliczonych spotkaniach na forum geologicznym (Zjazdy Polskiego Towarzystwa Geologicznego)
i hydrogeologicznym (sympozja i cykliczne konferencje
w ramach WPH, MPWP i PZITS w Czêstochowie) by³
zawsze bardzo aktywny, z dobrymi aktualnymi referatami
i otwarciem siê na rzeczow¹ dyskusjê.
W ramach dokumentowania regionalnych zasobów
wód podziemnych S. D¹browski kierowa³ zespo³ami i bra³
czynny udzia³ w opracowaniu projektów i dokumentacji
dla: regionu wielkopolskiego (ok. 50 opracowañ), m.in.:
wielkopolskiej doliny kopalnej, wysoczyzny kaliskiej,
leszczyñskiej, rejonu koniñsko-k³odawskiego, doliny Prosny, zlewni Prosny, zlewni Pliszki i Ilanki, pradolin: warszawsko-berliñskiej i toruñsko-eberswaldzkiej, Poznañskiego Dorzecza Warty, wysoczyzny œredzko-gnieŸnieñskiej,
zlewni Baryczy i Obry; regionu pomorskiego: zlewni Regi
i Przymorza, Wieprzy i Przymorza, Dolnej Odry, Kalicy
i Tywy, P³oni i Iny, Gowienicy i S³upi; innych regionów:
zlewni Górnej Warty, zlewni Pilicy, niecki radomskiej,
niecki wroc³awskiej, niecki krzeszowskiej, kredowego
zbiornika fordoñskiego rejonu Bydgoszczy.
W zakresie udzia³u dr Stanis³awa D¹browskiego w systematyzacji dzia³añ dla prowadzenia jednolitej gospodarki
wodnej w Polsce nale¿y wskazaæ opracowane w firmie
Hydroconsult Sp. z o.o. bilanse wodnogospodarcze i warunki korzystania z wód dorzecza: Górnej Warty, Prosny,
Gunicy, Wieprzy i Przymorza, Regi i Przymorza, Pliszki
i Ilanki, Kalicy i Tywy oraz dokumentacje hydrogeologiczne dla GZWP w aspekcie oceny wartoœci u¿ytkowych zgromadzonych w nich wód, celowoœci i kolejnoœci wprowadzania zabiegów ochronnych.
W tym miejscu nale¿y wspomnieæ niezwykle mi³¹
i bardzo wzruszaj¹c¹ uroczystoœæ, która mia³a miejsce
w trakcie XV Sympozjum Wspó³czesne Problemy Hydrogeologii (Poznañ–¯erków, 14–16.09. 2011 r.), a mianowicie wspólnego jubileuszu 70 lat ¿ycia trójki nestorów, od
lat z sob¹ intensywnie wspó³pracuj¹cych, w osobach: dr.
Stanis³awa D¹browskiego, prof. Jana Przyby³ka i prof.
Andrzeja Szczepañskiego, w obecnoœci kilkuset hydrogeologów z ró¿nych oœrodków w Polsce.
Ju¿ po osi¹gniêciu wieku 70 lat Stanis³aw D¹browski
wspólnie z Janem Przyby³kiem opublikowali ksi¹¿kê podsumowuj¹c¹ doœwiadczenia polskich hydrogeologów w ocenie prognoz zasobów eksploatacyjnych poprzez porównanie
szacunków zasobowych z wynikami d³ugotrwa³ej eksploatacji ujêæ wód podziemnych (ryc. 2), która zawiera opis
20 ujêæ z obszaru ca³ej Polski z diagnoz¹ stanu ich udokumentowania i ocenami pope³nionych b³êdów w opracowanych prognozach.
Pasjê hydrogeologiczn¹ dr. Stanis³awa D¹browskiego
kontynuuje jedna z córek – Maria, która ukoñczy³a studia
geologiczne na Wydziale Nauk Geograficzno-Geologicznych UAM w Poznaniu, specjalnoœæ hydrogeologia i geologia in¿ynierska, i pracuje w firmie Hydroconsult Sp.
z o.o. w Poznaniu.
Doktor Stanis³aw D¹browski by³ aktywny zawodowo
do koñca swoich dni, zmar³ w dniu 12 paŸdziernika 2020 r.
Msza œwiêta pogrzebowa zosta³a odprawiona w dniu 17
paŸdziernika 2020 r. w koœciele pw. œw. Ojca Pio w Pozna-
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Ryc. 2. Ostatnia pozycja ksi¹¿kowa S. D¹browskiego (Bogucki
Wyd. Nauk., Poznañ 2012)

niu. Zosta³ pochowany na cmentarzu w Suchym Lesie przy
ul. Borówkowej.
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