
Profesor Antoni £aszkiewicz (1904–1980) — wspomnienie

w trzydziest¹ rocznicê œmierci

Dnia 21 kwietnia 1980 r. zmar³ Prof. dr hab. Antoni
£aszkiewicz, wielki uczony, wybitny filatelista, erudyta
i cz³owiek nadzwyczajnych przymiotów osobistych.

Antoni £aszkiewicz urodzi³ siê dnia 28 wrzeœnia 1904
r. w Zakata³ach na Kaukazie (obecnie Republika Azerbej-
d¿anu). To ma³e miasteczko 63 lata póŸniej nada³o Profe-
sorowi honorowe obywatelstwo. Jego ojciec pracowa³ w
s¹dzie. W carskiej Rosji wykszta³ceni Polacy bardzo czê-
sto zajmowali odpowiedzialne stanowiska zarówno w
administracji, jak i w armii. Dzieciñstwo i lata m³odzieñcze
Antoni £aszkiewicz spêdzi³ w Gruzji i na Wo³yniu. W roku
1920 przyjecha³ wraz z rodzin¹ do Warszawy, gdzie po
zdaniu matury studiowa³ krystalografiê, mineralogiê i
petrografiê na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu War-
szawskiego. Aby utrzymaæ siebie i rodzinê, udziela³ kore-
petycji i podejmowa³ siê dorywczych prac zleconych. W
roku 1923 podj¹³ pracê w Szkole G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego, a od roku 1925 by³ m³odszym asystentem na
Uniwersytecie Warszawskim. Studia ukoñczy³ w dniu 1
lutego 1929 r. i uzyska³ stopieñ doktora filozofii za rozpra-
wê Studia mineralogiczne, a nastêpnie podj¹³ pracê na Uni-
wersytecie Jagielloñskim pod kierunkiem prof. Stefana
Kreutza. W 1931 r. jako stypendysta Funduszu Kultury
Narodowej doskonali³ swoje kwalifikacje u prof. Victora
Goldschmidta w Heidelbergu i u prof. Paula Niggliego w
Zurychu. Po powrocie na Uniwersytet Warszawski konty-
nuowa³ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹, podjêt¹ jeszcze w roku
1925. Habilitacjê w zakresie krystalografii uzyska³ w roku
1931 na Wolnej Wszechnicy Polskiej, a w zakresie minera-
logii w 1932 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Zmobilizowany w sierpniu 1939 r., jako porucznik
rezerwy, Antoni £aszkiewicz uczestniczy³ w kampanii
wrzeœniowej w grupie Narew, z któr¹ wycofa³ siê na Pole-
sie. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych znalaz³ siê w Wil-
nie, gdzie prowadzi³ wyk³ady z krystalografii na
Uniwersytecie im. Stefana Batorego, pracowa³ w Komite-
cie Pomocy UchodŸcom oraz w Zarz¹dzie Drogowym
Republiki Litewskiej jako in¿ynier gruntoznawca. W czer-
wcu 1941 r. Niemcy hitlerowskie rozpoczê³y realizacjê
Plan Barbarossa, uderzaj¹c na swego dotychczasowego
sojusznika — Zwi¹zek Radziecki. Po zajêciu Wilna przez
Niemców Antoni £aszkiewicz powróci³ do Warszawy,
gdzie czynnie dzia³a³ jako wyk³adowca w tajnym naucza-
niu i w konspiracji. Jako ¿o³nierz Armii Krajowej uczestni-
czy³ w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku
przeszed³ obóz w Pruszkowie, sk¹d przedosta³ siê do Kra-
kowa. Tam kontynuowa³ wyk³ady na Tajnych Kursach
Uniwersyteckich. Po szybkim wyzwoleniu Krakowa Anto-
ni £aszkiewicz powróci³ do Warszawy i w lutym 1945 r.
podj¹³ pracê na organizuj¹cym siê Uniwersytecie War-
szawskim, pocz¹tkowo na stanowisku zastêpcy profesora,
a od czerwca 1946 r. — profesora nadzwyczajnego.

W latach 1949–1955 przebywa³ w wiêzieniu pod zarzu-
tem dzia³alnoœci konspiracyjnej. W koñcu 1956 r. na fali
odwil¿y, po ponownym rozpatrzeniu sprawy zosta³ unie-
winniony i zrehabilitowany. Po odzyskaniu wolnoœci w
roku 1955, wobec zaistnia³ych zmian organizacyjnych na
Uniwersytecie Warszawskim, Prof. £aszkiewicz nie móg³
ju¿ powróciæ do swojego poprzedniego miejsca pracy.
Wtedy pomocn¹ d³oñ poda³a mu dyrekcja Pañstwowego
Instytutu Geologicznego w Warszawie, zatrudniaj¹c go na
stanowisku samodzielnego pracownika nauki. W czerwcu
1956 r. Profesorowi powierzono organizacjê Zak³adu
Petrografii i Geochemii (przekszta³conego póŸniej w
Zak³ad Mineralogii i Petrografii). Prof. Antoni £aszkie-
wicz (w roku 1964 mianowany profesorem zwyczajnym),
kierowa³ tym zak³adem do przejœcia na emeryturê, co
nast¹pi³o w lipcu 1972 r. Jednoczeœnie z prac¹ w PIG, w
latach 1963–1970 by³ kierownikiem Dzia³u Mineralogii
i Petrografii Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

386

Przegl¹d Geologiczny, vol. 58, nr 5, 2010

Ryc. 1. Profesor Antoni £aszkiewicz — pocz¹tek lat 60. XX w.
Fotografie 1 i 2 pochodz¹ z archiwum A. Maliszewskiej



Gdy w czerwcu 1956 r. Prof. £aszkiewicz organi-
zowa³ swój zak³ad w Pañstwowym Instytucie Geolo-
gicznym, ukoñczy³em studia na Akademii Gór-
niczo-Hutniczej i dosta³em nakaz pracy w PIG w Warsza-
wie. Prawie równoczeœnie rozpoczêliœmy wiêc pracê w tej
samej instytucji, a z racji ukoñczonej przeze mnie specjal-
noœci, dotycz¹cej z³ó¿ soli, drogi nasze musia³y siê zejœæ
na gruncie zawodowym. Nadmieniæ tu trzeba, ¿e Prof.
£aszkiewicz by³ autorem fundamentalnych prac o mine-
ra³ach i ska³ach solnych, a jako kierownik zak³adu prowa-
dz¹cego badania laboratoryjne dostarczonych próbek,
utrzymywa³ ¿ywy kontakt z geologami terenowymi przy-
wo¿¹cymi te próbki do Warszawy. Nasze kontakty sta³y
siê jeszcze czêstsze, gdy Profesor dowiedzia³ siê o moich
zainteresowaniach filatelistycznych, w du¿ym zakresie
zbie¿nych z Jego w³asnymi. Jako cz³owiek obdarzony
nadzwyczajn¹ pamiêci¹ i wiedz¹, potrafi³ godzinami opo-
wiadaæ o naukach o Ziemi i naukach pokrewnych, a
przede wszystkim o ich zwi¹zkach z wydawanymi
na œwiecie znaczkami pocztowymi. Muszê przyznaæ, ¿e
w trakcie tych spotkañ wykazywa³em cechy prawie ideal-
nego s³uchacza, nie przerywaj¹c narracji i rzadko zabie-
raj¹c g³os.

Na wielki dorobek zawodowy Prof. Antoniego £asz-
kiewicza sk³ada siê oko³o 140 publikacji naukowych,
poœwiêconych g³ównie mineralogii regionalnej Polski, ze
szczególnym uwzglêdnieniem morfologii kryszta³ów (w
tym badania bipiramidalnego pokroju kryszta³ów kwarcu),
ale w dorobku tym nie brak prac poœwiêconych historii
i popularyzacji nauki, muzealnictwu, tak¿e s³owników,
t³umaczeñ i recenzji. Godne podkreœlenia s¹ tak¿e Jego
zas³ugi w kszta³ceniu m³odej kadry naukowej — by³ pro-
motorem 10 doktorów oraz recenzentem w 50 przewodach
doktorskich i habilitacyjnych. Profesor rozumia³ potrzebê
poznawania przez m³odych petrografów geologii Polski i
by³ inicjatorem licznych wyjazdów terenowych.

W uznaniu zas³ug naukowych Profesor Antoni £aszkie-
wicz otrzyma³ cz³onkostwo honorowe wielu towarzystw
naukowych. Zosta³ tak¿e odznaczony Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a za udzia³ w
Powstaniu Warszawskim — Krzy¿em Walecznych.

Wœród innych zainteresowañ Antoniego £aszkiewi-
cza na pierwszym miejscu znajdowa³a siê filatelistyka,
któr¹ w sposób profesjonalny i naukowy zajmowa³ siê ju¿
od roku 1926. G³ównymi przedmiotami tej pasji by³y

przede wszystkim znaczki polskie. Ju¿ w
latach 1928–1930 by³ prezesem Polskiego
Towarzystwa Filatelistycznego w Warsza-
wie, nastêpnie pe³ni³ ró¿ne funkcje w
Zwi¹zku Stowarzyszeñ Filatelistycznych w
Polsce i w Polskim Zwi¹zku Filatelistów.
By³ autorem ponad 170 publikacji o tematy-
ce filatelistycznej, w tym wspó³autorem i
redaktorem wielkiej monografii Polskie

znaki pocztowe wydanej w 1935 r. i wzno-
wionej w latach 1960–1973. Pe³ni³ tak¿e
funkcjê redaktora czasopisma filatelistycz-
nego Ikaros (1938–1939). By³ uznanym
ekspertem miêdzynarodowym, bieg³ym
s¹dowym, cz³onkiem honorowym wielu
stowarzyszeñ filatelistycznych krajowych
i zagranicznych, posiadaczem licznych
odznaczeñ filatelistycznych.

Profesor Antoni £aszkiewicz po³o¿y³
nieocenione zas³ugi w dziedzinie populary-
zacji filatelistyki. Dziêki Jego staraniom
Przegl¹d Geologiczny wprowadzi³ na swe
³amy tematykê filatelistyczn¹. Od roku 1968
zaczê³y siê ukazywaæ krótkie opracowania
pt. K¹cik filatelistyczny. Ju¿ w styczniowym
numerze Przegl¹du Geologicznego z tamte-
go roku mo¿na przeczytaæ krótk¹ informacjê
o znaczkach pocztowych z dziedziny nauk o
Ziemi (z wy³¹czeniem meteorologii, klima-
tologii i fizyki atmosfery). W tym¿e pierw-
szym K¹ciku filatelistycznym og³oszono
konkurs dla czytelników, w którym przedsta-
wiono reprodukcjê patery wykonanej przez
Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ z okazji Œwiê-
ta Górnika 4 grudnia 1966 r. Zadanie pole-
ga³o na wymienieniu tych znaczków polskich
o tematyce górniczej, które nie znalaz³y siê
na tej paterze.
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Ryc. 2. Pasja fotograficzna profesora £aszkiewicza, której oddawa³ siê podczas
czêstych wyjazdów terenowych



W nastêpnych edycjach K¹cika filatelistycznego w
latach 1960–1973 Prof. A. £aszkiewicz przedstawia³ w po-
rz¹dku chronologicznym nastêpuj¹ce tematy znaczków
pocztowych:

� p³atki œniegu, lód, lodowce, l¹dolód, góry lodowe;
� groty i jaskinie, rysunki naskalne;
� sesje Miêdzynarodowego Kongresu Geologicznego;
� erozja, wodospady, brzeg morski;
� klejnoty, kamienie szlachetne;
� uczelnie górnicze;
� zwierzêta kopalne, cz³owiek kopalny;
� Ziemia we wszechœwiecie;
� srebro, z³oto, rudy ¿elaza i manganu;
� zapory;
� 125-lecie zak³adów Carl Zeiss w Jenie.
Zupe³nie odmienna by³a publikacja w czerwcowym

numerze Przegl¹du Geologicznego z 1968 r., w której, pod
pretekstem pokazania postaci górnika i hutnika na znacz-
kach nr 527 i 542, Prof. A. £aszkiewicz przeprowadzi³
wszechstronn¹ techniczn¹ i naukow¹ analizê projektów
oraz sposobu wykonania tych znaczków.

Nieco wczeœniej ni¿ w Przegl¹dzie Geologicznym, ju¿
w roku 1960, Prof. £aszkiewicz rozpocz¹³ cykl krótkich
artyku³ów w piœmie przyrodniczym Wszechœwiat, którego
rodowód siêga roku 1882. W opracowaniach tych Autor
przedstawia³ rolê znaczka jako sprzymierzeñca w upo-
wszechnieniu wiedzy o œwiecie oraz pokaza³ na znaczkach
motywy geologiczne czy zjawiska przyrodnicze, jak trzê-
sienia ziemi, wulkany, ³añcuchy górskie Alp. Wœród tych

ma³ych publikacji, zamieszczanych do roku 1973, znalaz³y
swoje odbicie wa¿

ne wydarzenia naukowe, takie jak Rok Kopernikowski
czy Rok Nauki Polskiej.

Po roku 1980 du¿¹ czêœæ filatelistycznych zbiorów
tematycznych pozyska³o Muzeum Ziemi PAN w Warsza-
wie od spadkobierców Prof. £aszkiewicza. By³y one czêœ-
ciowo zaprezentowane na wystawie pt. Kolekcjonerskie

pasje, zorganizowanej w Muzeum Ziemi. Zbiory te wyma-
gaj¹ jednak uporz¹dkowania i sporz¹dzenia ich naukowej
dokumentacji. Powierzenie mi tego zadania uwa¿am za
osobisty zaszczyt i za umo¿liwienie sp³acenia przynajm-
niej czêœci d³ugu, jaki zaci¹gn¹³em w ci¹gu wielu lat
wspó³pracy z tym wyj¹tkowym Uczonym.

Setn¹ rocznicê urodzin Prof. Antoniego £aszkiewicza
uczci³a Poczta Polska, wydaj¹c w sierpniu 2004 r. kartkê
pocztow¹ z podobizn¹ uczonego i kryszta³ami kwarcu,
oznaczon¹ w spisie ca³ostek symbolem Cp 1355.
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Ryc. 3. Karta pocztowa wydana przez Pocztê Polsk¹ z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Antoniego £aszkiewicza


