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Z MINIONYCH CZASÓW
W³adys³aw Szajnocha (1858–1928) – wybitny geolog i inspirator organizacji
nowoczesnej geologii na ziemiach polskich na prze³omie XIX i XX wieku
Halina Urban1
W³adys³aw Szajnocha (1857–1928) – an oustanding geologist and organizer of Polish modern geology at
the turn of the 20th century. Prz. Geol., 63: 281–283.
A b s t r a c t. W³adys³aw Szajnocha was born on June 28, 1857 in Lwów. After graduating University and Technical
University of Vienna he was an employee at the National Geological Institute in Vienna. During his stay in Vienna
he was investigating Jurassic brachiopods from the Eastern Carpathians, Cretaceous ammonites from the vicinity
of Wieliczka as well as Cretaceous ammonite fauna of West Africa, fossil fishes from Monte Bolca in Italy and Carboniferous and Triassic flora of Argentina. He moved to Kraków in 1885, where he was a member of the Orographic
- Geological Section of the Academy of Sciences. A year later he became the chair of the Department of Geology at
the Jagiellonian University, called the “Cabinet of Geology”. In the years 1911 and 1916–1917, Szajnocha held
the position of rector of the Jagiellonian University. He was also the first president of the Polish Geological Society, which was initiated in March 1920. He published two important works concerning researchers of the Carpathian Flysch: “Geological Studies of
the Carpathian Mountains in Western Galicia”(1884) and “Mineral Resources of Galicia” (1891). He was also the author of 15 map
sheets at the scale 1 : 75 000, included in the “Geological Atlas of Galicia”. A separate field of his geological researchers was related
to the issues of oil exploration. Therefore, he took part in a series of expeditions to Turkestan, Austria, Norway and Sweden. Szajnocha
is also the author of the article titled “On the National Geological Institution” (1907), published when country was not independent.
Therefore, he can be considered as a pioneer of the creation National Geological Survey in Poland. Realization of his idea occurred 12
years later, after resurrection of Polish State and creation of the Polish Geological Institute. Szajnocha died on August 1, 1928 in
Jaworz (Silesia) and was buried in the family tomb at £yczaków Cemetery in Lwów.
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W³adys³aw Szajnocha urodzi³ siê 28 czerwca1857 r. we
Lwowie. By³ synem Karola Szajnochy wybitnego historyka i dzia³acza niepodleg³oœciowego, posiadaj¹cego czesko-niemieckie korzenie. O wyborze Jego kariery zawodowej zadecydowa³o pewne zdarzenie z dzieciñstwa –
bêd¹c z rodzicami w Karpatach w okolicy Jaremczy nad
Prutem (obecnie Zachodnia Ukraina), spotka³ dwóch mê¿czyzn z m³otkami, którzy badali miejscowe ska³y, wykonuj¹c notatki i rysunki. Wywar³o to du¿e wra¿enie na
kilkunastoletnim ch³opcu. Po zawarciu z nimi znajomoœci
okaza³o siê, ¿e byli to dwaj s³ynni geolodzy wiedeñscy Carl
Maria Paul i Emil Tietze (Ksi¹¿kiewicz, 1971). Konsekwencj¹ tego spotkania by³o podjêcie przez m³odego Szajnochê studiów na Uniwersytecie i Politechnice w Wiedniu
(1876–1880). Po ich ukoñczeniu zosta³ pracownikiem wiedeñskiego Pañstwowego Zak³adu Geologicznego. Warto
wspomnieæ, ¿e by³ to okres wielkiego rozkwitu „geologicznej szko³y wiedeñskiej” reprezentowanej przez takie
osobowoœci jak Melchior Neumayr i Edward Suess. Pod
kierunkiem Suessa, póŸniejszego wielkiego tektonika,
Szajnocha przyst¹pi³ do badañ fauny oolitu baliñskiego
w regionie podkrakowskim. W trakcie pobytu w Wiedniu
zajmowa³ siê równie¿ badaniem ramienionogów jurajskich
z Karpat Wschodnich, amonitów kredy karpackiej z okolic
Wieliczki, amonitów kredowych z zachodniej Afryki, ryb
kopalnych z Monte Bolca we W³oszech oraz karboñskiej
i triasowej flory Argentyny (zebranej przez innego wybitnego polskiego geologa Rudolfa Zubera).
W 1885 r. przeniós³ siê do Krakowa, gdzie zosta³
cz³onkiem Sekcji Orograficzno-Geologicznej Akademii

Umiejêtnoœci, za³o¿onej w 1873 r. po rozwi¹zaniu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (Alexandrowicz,
2008). Rok póŸniej obj¹³ Katedrê Geologii Uniwersytetu
Jagielloñskiego, nazywan¹ wówczas „Gabinetem Geologicznym”, uwa¿anym za pierwsz¹ instytucjê geologiczn¹
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na ziemiach polskich. Pocz¹tkowo mieœci³a siê ona w skromnych pomieszczeniach Uniwersytetu na ulicy Œwiêtej Anny.
Z czasem, po przeniesieniu zak³adu do Collegium Minus na
ulicê Go³êbi¹, warunki polepszy³y siê. Tam te¿ od 1904 r.
Józef Morozewicz organizowa³ podobn¹ placówkê –
Zak³ad Mineralogii i Petrografii. Tak wiêc tym dwom
wybitnym osobistoœciom przysz³o pracowaæ obok siebie.
Szajnocha organizuj¹c swój zak³ad, wykazywa³ siê du¿¹
pomys³owoœci¹ i zapobiegliwoœci¹, d¹¿¹c do estetycznego
i funkcjonalnego wyposa¿enia zak³adu. Szczególn¹ piecz¹
otoczy³ dwa dzia³y zak³adu – bibliotekê i zbiory. Gdy
odchodzi³ w 1928 r., po 42 latach kierowania zak³adem,
biblioteka liczy³a przesz³o 4500 woluminów i 2000 map,
bêd¹c w tym czasie najlepiej zaopatrzon¹ bibliotek¹ geologiczn¹ w kraju. Zgromadzi³ równie¿ ogromne zbiory rozdzielone na dzia³ geologii dynamicznej oraz dzia³
paleontologiczno-stratygraficzny. W sumie obejmowa³y
one 5000 okazów pochodz¹cych z ca³ego œwiata oraz zbiory regionalne ilustruj¹ce ró¿ne regiony kraju.
W latach 1911–1912 oraz 1916–1917 Profesor W³adys³aw Szajnocha pe³ni³ funkcjê rektora Uniwersytetu
Jagielloñskiego. By³ pierwszym prezesem Polskiego
Towarzystwa Geologicznego, a wczeœniej inicjatorem jego
powstania na zebraniu 14 marca 1920 r. w kierowanym
przez niego Zak³adzie Geologii UJ. By³ równie¿ wieloletnim cz³onkiem oraz prezesem Towarzystwa Tatrzañskiego
(1912–1922), a tak¿e rzecznikiem ochrony œrodowiska
naturalnego Tatr.
Niezale¿nie od dzia³alnoœci organizacyjnej prowadzi³
i rozwija³ swoj¹ dzia³alnoœæ naukow¹. W 1884 r. opublikowa³ rozprawê „Studia Geologiczne w Karpatach Galicji
Zachodniej”, pocz¹tkuj¹c¹ jego badania nad fliszem karpackim. W 1891 r. wyda³ pracê pod tytu³em: „ród³a mineralne Galicji”. Istotn¹ czêœci¹ dorobku Profesora Szajnochy
jest 15 map w skali 1 : 75 000, wchodz¹cych w sk³ad „Atlasu Geologicznego Galicji”. Szajnocha kartowa³ g³ównie
zachodni¹ czêœæ Karpat, obejmuj¹c¹ nastêpuj¹ce arkusze:
Bielsko Bia³a, ¯ywiec, Maków (1894), Gorlice, Muszyna,
Jas³o, Lisko (1896), Przemyœl, Brzozów/Sanok (1901), Wieliczka, Bochnia, Nowy S¹cz (1903), Drohobycz (1906),
Dydiowa, Smorze (1908) (Graniczny i in., 2007, Alexandrowicz, 2008). Mapy wykonane przez Szajnochê by³y czêsto
krytykowane za schematyzm i nieuwzglêdnianie ówczesnych norm i trendów kartograficznych. Uwa¿ano je za gorsze od map „Atlasu” wykonywanych we wschodniej czêœci
Karpat. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e kartowana przez Profesora strefa fliszowa ma bardzo skomplikowan¹ budowê geologiczn¹j, z któr¹ mieli problemy równie¿ doœwiadczeni
geolodzy „szko³y wiedeñskiej”.
Odrêbn¹ grup¹ prac Szajnochy s¹ rozprawy dotycz¹ce
zagadnieñ naftowych. W zwi¹zku z podjêciem tej tematyki
odby³ szereg podró¿y badawczych do: Turkiestanu (Turkiestan – dos³ownie kraj Turków – czêœæ Azji Œrodkowej
le¿¹ca pomiêdzy Syberi¹ na pó³nocy a Tybetem, Indiami
i Afganistanem na po³udniu, oraz Morzem Kaspijskim na
zachodzie i wschodni¹ Mongoli¹ oraz pustyni¹ Gobi na
wschodzie), Austrii, Norwegii, Szwecji. Warto odnotowaæ,
¿e Szajnocha by³ pierwszym polskim geologiem, który po
odzyskaniu niepodleg³oœci zaj¹³ siê problematyk¹ geologii
Œl¹ska Cieszyñskiego. Z tego okresu pochodz¹ cztery
publikacje, które ukaza³y siê w latach 1922–1929). Profesor prowadzi³ te prace, bêd¹c ju¿ w podesz³ym wieku
i z³ym stanie zdrowia.
Z punktu widzenia organizacji geologii na ziemiach
polskich szczególnie donios³¹ jest publikacja Profesora
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Szajnochy „W sprawie krajowego zak³adu geologicznego” (1907). Zosta³a ona opublikowana jeszcze w czasie
zaborów i ma charakter pionierski, z uwagi na pierwsz¹
konkretn¹ propozycjê utworzenia pañstwowej s³u¿by geologicznej na ziemiach polskich.
Profesor Szajnocha podniós³ tê kwestiê na posiedzeniu
Krajowej Rady Górniczej w 1905 r., wskazuj¹c na potrzebê
utworzenia Krajowego Zak³adu Geologicznego. Do sprawy powrócono rok póŸniej, zwracaj¹c siê równie¿ o opiniê
do kompetentnych osób reprezentuj¹cych galicyjskie
uczelnie wy¿sze. Najobszerniejsza i najbardziej szczegó³owa opinia nadesz³a z kolegium Profesorów Wydzia³u
Filozoficznego Uniwersytetu Jagielloñskiego i zosta³a zreferowana przez profesorów – Józefa Morozewicza (póŸniejszego pierwszego dyrektora Pañstwowego Instytutu
Geologicznego) oraz Stefana Jentysa (chemika rolnego,
botanika i fizjologa roœlin).
„Potrzeba osobnego dla Galicyi zak³adu naukowego –
poœwiêconego badaniom geologicznym ze szczególnym
uwzglêdnieniem zwi¹zanych z geologi¹ praktycznych
ga³êzi – górnictwa i gleboznawstwa jest tak oczywista
przez d³ugoletni¹ praktykê gdzie indziej stwierdzona, ¿e
dowodziæ jej by³oby rzecz¹ dzisiaj niemal zbêdn¹. ¯a³owaæ
raczej nale¿y, ¿e kraj nasz podobnej instytucyi dot¹d nie
posiada³ i da³ siê w tym wzglêdzie uprzedziæ spo³eczeñstwom liczebnie i terytorialnie daleko mniejszym”.
Nastêpnie w opinii zosta³y przedstawione przyk³ady
wydatków na badania geologiczne w Danii, Norwegii,
Grenlandii („najdrobniejszych kraików pó³nocnoeuropej-

Ryc. 2. Strona tytu³owa pracy prof. dr W³adys³awa Szajnochy
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skich”), jak równie¿ krajów porównywalnych obszarowo
z Galicj¹, takich jak: Belgia, Bawaria, Portugalia czy Finlandia. Z perspektywy dnia dzisiejszego to bardzo interesuj¹ce dane i zestawienia. W opinii tej znalaz³y siê tak¿e
informacje o centralnym zak³adzie w Wiedniu – K.K Geologische Reichsanstalt, ale jak mo¿na dowiedzieæ siê dalej:
„Udawanie siê tam interesowanych np. z Galicyi wschodniej lub Karpat po poradê do Wiednia jest zawsze zbyt
kosztowne, w wielu razach wprost niemo¿liwe, a nadto
personel wiedeñskiego Zak³adu Geologicznego, co chwila
w innym po³udniowym lub pó³nocnym kraju koronnym
zajêty, nie mo¿e poœwiêciæ siê najszczegó³owszym – jak to
jest koniecznym – badaniom jednej tylko prowincyi.
A wiêc potrzeba osobnego zak³adu krajowego…”.
Sprecyzowano równie¿ g³ówne zadania przysz³ego
Krajowego Zak³adu Geologicznego, które obejmowa³y:
1. Badanie geologiczne „wa¿niejszych pod wzglêdem
przemys³owym i górniczym okolic Galicyi i wydawanie
ewentualnie szczegó³owych map w skali wiêkszej, ani¿eli
w dotychczasowym Atlasie Geologicznym Galicyi
(1 : 75 000), wydawanym na koszt Wydzia³u Krajowego
przez Komisyê Fizyograficzn¹ Akademii Umiejêtnoœci
w Krakowie”.
2. Ocenianie fachowe, na ¿yczenie w³adz i stron prywatnych, terenów i poszukiwañ górniczych.
3. Badanie agronomiczno-geologiczne obszarów wa¿niejszych dla krajowego rolnictwa pod wzglêdem w³aœciwoœci gleby i jej potrzeb nawozowych.
4. Poszukiwanie wody dla wielu gmin na ni¿u galicyjskim i na Podolu, które wielokrotnie nie mog¹ sobie poradziæ z tak groŸnym dla tysiêcy ludzi brakiem dobrej wody
do picia, jakkolwiek czêsto fachowa pomoc geologiczna
³atwo i szybko mog³aby doprowadziæ do za³o¿enia prostych i tanich wodoci¹gów.
Gdyby spróbowaæ podsumowywaæ powy¿szy materia³
to nadal s¹ to podstawowe zadania wspó³czesnych s³u¿b
geologicznych: kartografia geologiczna, geologia z³o¿owa
i hydrogeologia, dodatkowo kartografia geologiczno-glebowa, propozycja ciekawa i realizowana obecnie w niektórych
s³u¿bach, któr¹ zg³osi³ zapewne Pan profesor Stefan Jentys.
Wed³ug opiniodawców wniosku organizacja Zak³adu nie
stanowi³aby skomplikowanego problemu: „Krajowy Zak³ad
Geologiczny ma byæ urzêdowym zak³adem naukowym podlegaj¹cym bezpoœrednio Wydzia³owi Krajowemu i dotowanym z funduszów krajowych, a nadto personel Zak³adu
dziel¹cego siê na dwa oddzia³y: geologiczno-górniczy i gleboznawczy, sk³adaæ siê ma z dyrektora i potrzebnej iloœci si³
fachowych i pomocniczych, mianowanych stale, prowizorycznie lub za kontraktem przez Wydzia³ Krajowy”.
Przewidywano, ¿e koszty utrzymaniu Zak³adu Geologicznego wynosi³yby w okresie jego urz¹dzania (lokal i wyposa¿enie) oko³o 50 000 koron, a nastêpnie wydatek roczny
oko³o 65 000 koron. Bior¹c pod uwagê ówczesn¹ liczbê ludnoœci Galicji (oko³o osiem milionów), ka¿dy mieszkaniec
by³by obci¹¿ony kwota 0,8 halerza, co wed³ug opiniuj¹cych
nie by³o kwot¹ znacz¹c¹, dla krajowego bud¿etu.
Z innych interesuj¹cych postulatów odnoœnie funkcjonowania przysz³ego Zak³adu Krajowego nale¿y przytoczyæ
kolejne stwierdzenia: „Pracownicy Zak³adu Geologicznego
mieliby prawa i obowi¹zki urzêdników krajowych i podlegaliby wszystkim s³u¿bowym, dyscyplinarnym i emerytalnym przepisom, obowi¹zuj¹cych urzêdników krajowych
(…). Zak³ad przeprowadzi³by na polecenie Wydzia³u Krajo-

wego dla w³adz i stron prywatnych wed³ug zatwierdzonego
cennika miejscowe badania w sprawach górniczych, hydrogeologicznych i gleboznawczych wraz z odneœnymi rozbiorami chemicznemi i mechanicznemi (…). Personelowi Zak³adu
Geologicznego nie wolno braæ udzia³u finansowego w ¿adnych przedsiêbiorstwach górniczych. To ostatnie postanowienie jest niezbêdne celem zapewnienia na zewn¹trz bezwzglêdnego zaufania w bezstronnoœæ i bezinteresownoœæ
geologów, wydaj¹cych urzêdow¹ opiniê o wartoœci i przysz³oœci niejednego przedsiêbiorstwa geologicznego”.
Jak¿e prorocze i aktualne do dnia dzisiejszego s¹ powy¿sze postulaty! Profesor Szajnocha wskazuje dalsze mocne
argumenty za powo³aniem nowej instytucji: „Czy¿, aby
udowadniaæ potrzebê Krajowego Zak³adu Geologicznego
w Galicyi, mamy wskazywaæ na Rumuniê, która w roku
zesz³ym utworzy³a taki sam zak³ad znacznym bardzo kosztem, albo na Wêgry, które posiadaj¹ wielki, znakomity zak³ad
taki, rezyduj¹cy teraz – od piêciu lat – w przepysznym
ogromnym pa³acu przy Valeriauczta? Czy¿ mamy podnosiæ
coraz silniejszy rozwój krajowego górnictwa, które wraz
z sol¹, olejem skalnym i woskiem ziemnym, reprezentuje
teraz wartoœæ roczn¹ (1905 r.) przesz³o 53 milionów koron,
albo wskazywaæ na coraz bardziej wp³ywaj¹ce do kraju
i rzucaj¹ce siê na górnictwo wêglowe i naftowe obce, g³ównie
pruskie, belgijskie i austriackie kapita³y, które oparte na
obcych rzeczoznawcach i obcych kierownikach, maj¹ pe³n¹
wiarê w przysz³oœæ galicyjskiego górnictwa i obcym przynosz¹ lwi¹ czêœæ górniczych i przemys³owych zysków?”
Trudno i w tym wzglêdzie nie zgodziæ siê z Profesorem. Jego publikacja koñczy siê dramatycznym apelem:
„Oby potrzebna kwota na za³o¿enie Krajowego Zak³adu
Geologicznego widnia³a ju¿ na kartach tegorocznego
bud¿etu!”. Tak jednak siê nie sta³o. Pomimo przychylnego
stanowiska Sejmu Galicyjskiego projekt zosta³ storpedowany przez austriacki Geologische Reichsanstalt. Na realizacjê przedsiêwziêcia pod nazw¹ Polski Pañstwowy
Instytut Geologiczny trzeba by³o czekaæ kolejnych 12 lat,
a¿ do czasu wskrzeszenia Niepodleg³ej Rzeczypospolitej,
ale to ju¿ ca³kiem inna historia.
W³adys³aw Szajnocha zmar³ 1 sierpnia 1928 w Jaworzu
na Œl¹sku Cieszyñskim i zosta³ pochowany w grobowcu
rodzinnym na Cmentarzu £yczakowskim we Lwowie.
Wspominaj¹c Profesora, sk³adamy ho³d wybitnemu geologowi, patriocie i przenikliwemu wizjonerowii, inicjatorowi
powo³ania przysz³ej s³u¿by geologicznej na ziemiach polskich.
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