
Profesor Józef Morozewicz – organizator i pierwszy dyrektor

Pañstwowego Instytutu Geologicznego

Min¹³ rok od odnalezienia na Starych Pow¹zkach w
Warszawie zapomnianego grobu profesora Józefa Moroze-
wicza (Miecznik, 2009), twórcy Pañstwowego Instytutu
Geologicznego i jego wieloletniego dyrektora, wybitnego
uczonego. Poza tym, ¿e na grobie zaczê³y siê pojawiaæ
pojedyñcze znicze, nic siê nie zmieni³o. Piaskowcowy
nagrobek przykryty andezytow¹ p³yt¹ pêka i zapada siê
(ryc. 1), jeden z kamiennych taboretów zainstalowanych
obok zosta³ skradziony. Z napisu wykutego na p³ycie (Józef
Morozewicz Profesor Uniw. Jag. ¯y³ lat 76, zm. 12.VI.1941)
nie wynika, ¿e spoczywa tu dyrektor Pañstwowego Insty-
tutu Geologicznego.

W przysz³ym roku minie 70. rocznica œmierci profesora.
Józef Morozewicz (1865–1941) (ryc. 2, 3) urodzi³ siê w

Rzêdzianach nad Narwi¹, w patriotycznej rodzinie szla-
checkiej. Silne poczucie polskoœci, wyra¿aj¹ce siê umi³o-
waniem polskiej ziemi, jêzyka i kultury, towarzyszy³o mu
przez ca³e ¿ycie. Od dzieciñstwa przejawia³ zainteresowa-
nia przyrodnicze, pocz¹tkowo botaniczne. Po ukoñczeniu
gimnazjum klasycznego w £om¿y wst¹pi³ na Wydzia³ Ma-
tematyczno-Przyrodniczy Cesarskiego Uniwersytetu War-
szawskiego, na którym specjalizowa³ siê siê w mineralogii
i petrografii pod kierunkiem profesora Aleksandra Lago-
rio, wybitnego niemieckiego uczoneg, wywodz¹cego siê z
uniwersytetu w Dorpacie.

Stopieñ kandydata nauk przyrodniczych otrzyma³ na
podstawie pracy Opis mikroskopowo-petrograficzny nie-
których ska³ wybuchowych wo³yñskich i granitów tatrzañ-
skich w 1889 roku (Wójcik, 2004). Za pracê tê uzyska³
z³oty medal. Zosta³ najpierw laborantem pracowni minera-
logicznej, a potem asystentem i kustoszem Gabinetu Mine-
ralogicznego Uniwersytetu Warszawskiego prowadzonego
przez prof. Lagorio. W 1893 roku opublikowa³ obszern¹
rozprawê petrograficzn¹ o ska³ach krystalicznych Wo³ynia
(K petrografii Wo³yni) (Ma³kowski, 1952). Równoczeœnie
prowadzi³ systematyczne badania trzonu krystalicznego
Tatr, które sta³y siê jego pasj¹. Chêtnie wykorzystywa³
obserwacje petrograficzne do rozwa¿añ geologicznych,
tektonicznych i geomorfologicznych. Bada³ tak¿e andezy-
ty pieniñskie i œl¹skie cieszynity. Do studiów tatrzañskich
powraca³ w latach póŸniejszych (ryc. 4), a jego praca o
tatrzañskich granitach Über die Tatragranite, opublikowa-
na w 1914 roku, stanowi³a istotny etap ich badañ.

Najbardziej znacz¹ce w jego dorobku naukowym by³y,
prawdziwie pionierskie, badania petrologiczne nad syntez¹
minera³ów i ska³. Prowadzi³ je w latach 90. XIX w. w hucie
szk³a na Targówku, w specjalnie przygotowanym piecu
siemensowskim, korzystaj¹c z przychylnoœci kierownic-
twa zak³adu. By³y to skomplikowane eksperymenty, doty-
cz¹ce krystalizacji wielu minera³ów, zarówno tych o pro-

stym sk³adzie chemicznym, jak i krzemianów i glinokrze-
mianów. Pozwoli³y na uzyskanie niektórych odmian bazal-
tu, andezytu i liparytu. Badania te przyczyni³y siê do
sformu³owana wniosku, ¿e na kolejnoœæ wydzielania siê
minera³ów ze stopu zasadniczy wp³yw maj¹ stosunki ilo-
œciowe sk³adników stopu (prawo dzia³ania mas) i nie za-
le¿y ona wy³¹cznie od punktu topliwoœci krystalizuj¹cego
minera³u, jak zak³adali F. Fouqué i M. Lévy, lub od stopnia
zasadowoœci krzemianów, jak przypuszcza³ Rosenbusch
(Ma³kowski, 1949). Wyniki eksperymentów Morozewicz
opublikowa³ w obszernej rozprawie pt. Doœwiadczenia nad
tworzeniem siê minera³ów w magmie w jêzyku rosyjskim
(1897) i niemieckim (1898) (Ma³kowski, 1952). Prace te
przynios³y mu miêdzynarodowe uznanie i mia³y wp³yw na
dalszy bieg badañ petrologicznych. Pisa³ potem o nich:
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Ryc. 1. Grób Józefa Mrozewicza1 na Cmentarzu Pow¹zkowskim,
kwatera 225, rz¹d 2. Fot. J. B. Miecznik

1Jako pierwsza, w 1927 roku, w grobie zosta³a pochowana siostra ¿ony Morozewicza – Marcjanna Kruszewska. Jej nazwisko,
umieszczone na pionowej p³ycie z krzy¿em, jest dobrze widoczne. Natomiast inskrypcja poœwiêcona Józefowi Morozewiczowi i jego
córce znajduje siê na poziomej p³ycie z andezytu i, zw³aszcza w pochmurne dni, jest ma³o czytelna.

KRONIKA



By³y one nastêpnie referowane w ca³ej literaturze europej-
skiej i dosta³y siê do rozmaitych podrêczników (Wójcik,
2004).

Podczas VI Miêdzynarodowego Kongresu Geologicz-
nego w Szwajcarii w 1894 roku Morozewicz pozna³ wice-
dyrektora Komitetu Geologicznego w Petersburgu – profe-
sora F. Czernyszewa, który zaprosi³ go na wyprawê geolo-
giczn¹ na Now¹ Ziemiê (Ma³kowski, 1949).

Po powrocie z ekspedycji w³adze uniwersytetu zapro-
ponowa³y mu prowadzenie wyk³adów z petrografii. Na
przeszkodzie stan¹³ carski kurator, który docenia³ facho-
woœæ Morozewicza, ale nie tolerowa³ jego nieskrywanego
patriotyzmu. W rezultacie Morozewicz opuœci³ Warszawê i
na kilka lat wyjecha³ do Petersburga, gdzie na wniosek pro-
fesora Czernyszewa zosta³ przyjêty na stanowisko geologa
w Komitecie Geologicznym. By³ to w jego ¿yciu okres
intensywnych prac na rozleg³ych obszarach Rosji, na Ura-
lu, wzd³u¿ linii kolejowej Jekaterynoburg–Czelabiñsk i na
Górze Magnitnej, a przede wszystkim nad Morzem Azow-
skim (Stepy Nogajskie). W 1901 roku odby³ podró¿ s³u¿-
bow¹ na Zachód w celu zapoznania siê z organizacj¹ i
wyposa¿eniem oœrodków geologicznych w Wiedniu i
Niemczech, a nastêpnie wyjecha³ do Szwecji i Norwegii,
by poznaæ tamtejsze z³o¿a kruszcowe. W 1903 roku zosta³
wydelegowany na Wyspy Komandorskie na Morzu Berin-
ga z zadaniem zbadania miejscowych z³ó¿ miedzi i wy-
st¹pieñ z³ota.

Z dzia³alnoœci Morozewicza w rosyjskiej s³u¿bie geo-
logicznej za najwa¿niejsze naukowo uznawane s¹ badania
ska³ i minera³ów obszaru azowskiego (SE skraj tarczy
ukraiñskiej), zw³aszcza mariupolitu. Wyniki przedstawia³
na bie¿¹co w komunikatach i krótkich artyku³ach. Powa¿n¹
rozprawê podsumowuj¹c¹ opublikowa³ po uzupe³nieniu
materia³ów, dopiero w 1929 roku, w jêzyku polskim i fran-
cuskim – Mariupolit i jego krewniaki – a potem tak¿e w
jêzyku niemieckim. Prezentacjê rezultatów wyprawy na
Daleki Wschód stanowi monografia pt. Komandory. Stu-
dium geograficzno – przyrodnicze, wydana w 1925 roku
(Graniczny i in., 2010).

Pracê w Komitecie Geologicznym w Petersburgu
Morozewicz zakoñczy³ w 1904 roku, kiedy zaproponowa-
no mu objêcie katedry na Uniwersytecie Jagielloñskim w
Krakowie po prof. Feliksie Kreutzu. Z wielk¹ energi¹ przy-
st¹pi³ do organizacji nowoczesnego Zak³adu Mineralogii i
Petrografii. Mia³ ju¿ wówczas ugruntowan¹ opiniê œwiato-
wej klasy uczonego, co u³atwia³o mu zdobywanie œrodków
na rozwój katedry. Mieœci³a siê ona w s³awnym Collegium
Minus, które zosta³o rozbudowane i odnowione. Moroze-
wicz szybko wyposa¿y³ j¹ w nowoczesne laboratorium
chemii analitycznej, mikroskopy polaryzacyjne z zaple-
czem warsztatowym i goniometry. Jednoczeœnie rozpocz¹³
organizacjê du¿ego muzeum minera³ów i ska³ pochodz¹-
cych z ziem polskich, a tak¿e z ró¿nych regionów œwiata.
Powsta³ powa¿ny oœrodek badawczy znany jako Szko³a
Petrograficzna Krakowska, skupiaj¹cy m³odych, zdolnych
badaczy: Stefana Kreutza, Zygmunta Rozena, Stefana Ka-
meckiego, W³adys³awa Pawlicê, Zygmunta Starzyñskiego,
Czes³awa KuŸniara, Wandê Zygmuntowsk¹, Paw³a Radzi-
szewskiego, Stanis³awa Ma³kowskiego i innych. Wyk³ady
Morozewicza z krystalografii, mineralogii i petrografii
sta³y na najwy¿szym poziomie i cieszy³y siê ogromnym
powodzeniem.

By³y to zmiany prze³omowe, pozwalaj¹ce uznaæ Józefa
Morozewicza za twórcê nowoczesnej mineralogii i petro-
grafii polskiej (Tokarski, 1948).
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Ryc. 2. Józef Morozewicz, ok. 1900 r. Fot. ze zbiorów Muzeum
Ziemi PAN w Warszawie

Ryc. 3. Józef Morozewicz, rys. Krystyny Wróblewskiej (b³¹d w
roku urodzenia – powinno byæ 1865). Rys. ze zbiorów Muzeum
Ziemi PAN w Warszawie



W czasach krakowskich powsta³a te¿ rozprawa O sk³a-
dzie chemicznym nefelinu (1907), zawieraj¹ca wyniki
badañ okazów nefelinu przywiezionych z Uralu, obszaru
azowskiego i Wezuwiusza. Wywo³a³a ona g³oœne echo i
zapocz¹tkowa³a dyskusje na obu pó³kulach (Tokarski, 1948,
Ma³kowski 1952).

Podczas swoich wieloletnich badañ Morozewicz opisa³
i nazwa³ szereg nieznanych minera³ów (lagoriolit, lublinit,
bekelit, stelleryt, staszycyt, lubeckit, miedziankit, bardolit,
grodnolit, taramit, fluorotaramit) pochodz¹cych m.in. z
Gór Œwiêtokrzyskich, Lubelszczyzny oraz z obszaru Rosji
(Ma³kowski, 1952). Niektóre spoœród nich nie zosta³y za-
twierdzone przez miêdzynarodowe gremia mineralogiczne,
ale trzeba pamiêtaæ jak ogromnie rozwinê³y siê od tego
czasu mo¿liwoœci okreœlania cech minera³ów. Natomiast
obie wprowadzone przez niego nazwy ska³ – kysztymit z
Uralu i mariupolit z obszaru azowskiego – s¹ przyjête i sto-
sowane.

W dzia³alnoœci Józefa Morozewicza osobny rozdzia³
stanowi popularyzacja nauk o Ziemi, przy czym szczegól-
nie wa¿ne by³y jego przedsiêwziêcia translatorskie i redak-
cyjne na rzecz wydania w jêzyku polskim najlepszych
niemieckich podrêczników akademickich, najpierw
Podrêcznika mineralogii G. Tschermaka (1897), nastêpnie,

z udzia³em zespo³u t³umaczy, wielkiego dzie³a M. Neumay-
ra Dzieje Ziemi, tom I (1906, wydanie 2 w 1913) i tom II
(1908), Podrêcznika mineralogii G. Tschermaka i F. Becke-
go (1931) z udzia³em J. Wojny i wreszcie Zasad nauki o
ska³ach H. Rosenbuscha i A. Osanna (1937). Pisa³ potem
w swoich wspomnieniach (Morozewicz, 1938): Uzyskaliœ-
my w ten sposób komplet dzie³ wzorcowych o Ziemi w jêzy-
ku ojczystym. Mo¿naby tu zapytaæ, dlaczego wydajemy t³u-
maczenia, a nie dzie³a oryginalne? I odpowiada: Stworze-
nie tego rodzaju dzie³ oryginalnych wymaga³oby – ceteris
paribus – zbyt d³ugiego szeregu lat pracy, wy³¹cznie
dzie³om tym poœwiêconej. Zajêcia badawcze, pedagogicz-
ne i organizacyjne nie mog³y mi na to pozwoliæ. Wiadomo
wszak¿e, i¿ jego wyk³ady z optyki i krystalografii, bardzo
starannie przygotowywane i aktualizowane, by³y na pod-
stawie notatek studentów i po autoryzacji profesora powie-
lane w formie skryptów.

Wiosn¹ 1913 roku prezydent Krakowa, Juliusz Leo,
zwróci³ siê do Józefa Morozewicza z propozycj¹ utworzenia
komitetu organizacyjnego maj¹cej powstaæ w Krakowie
Akademii Górniczej. Morozewicz nie odmówi³. Profesor
Andrzej Bolewski pisa³ (Wójcik, 2004): W r. 1913 prof.
Morozewicz zosta³ wybrany przewodnicz¹cym Komitetu
Organizacyjnego AG w Krakowie. Piastuj¹c tê godnoœæ
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Ryc. 4. W Tatrach, ok. 1912 r., od lewej: Konstanty To³wiñski, Stefan Kreutz, W³adys³aw Pawlica , Józef Morozewicz, Ludwik Kowal-
ski, Walery Goetel. Fot. W. Pawlica (ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN w Warszawie)



sta³ siê kierownikiem akcji zmierzaj¹cych do przezwyciê¿e-

nia oporów stawianych przez biurokracjê wiedeñsk¹, która

utrudnia³a uruchomienie nowej polskiej uczelni. Przy jego

udziale opracowano pierwsze programy studiów, zapew-

niono parcelê budowlan¹, sporz¹dzono plany budowy oraz

zapocz¹tkowano budowê gmachu przy Alei Mickiewicza 30

[...] Dopiero jednak po uzyskanej niepodleg³oœci w dniu 9 IV

1919 r. zdo³a³ zapewniæ podstawy prawne niezbêdne do

uruchomienia uczelni. Uroczystoœæ ta odby³a siê w dniu 20 X

w Auli Uniwersytetu Jagielloñskiego. Wobec wybitnych

zas³ug i wielkiego doœwiadczenia jakie cechowa³y poczy-

nania prof. Morozewicza w stosunku do m³odej uczelni

Minister Oœwiecenia Publicznego i Wyznañ Religijnych,

grono profesorów i przedstawicieli przemys³u zwrócili siê

do Morozewicza o pozostanie na tym stanowisku kierowni-

czym przynajmniej do koñca roku akademickiego1920/21.

W rezultacie pozosta³ do koñca 1921 roku (Wójcik, 2004).
W tym samym czasie dojrzewa³a koncepcja powo³ania

Pañstwowego Instytutu Geologicznego. W 1918 roku pro-
fesor Morozewicz wyg³osi³ na posiedzeniu Akademii
Umiejêtnoœci w Krakowie referat, w którym postulowa³
koniecznoœæ za³o¿enia instytutu, ale propozycja podjêcia
siê tego zadania przedstawiona przez Ministerstwo Prze-
mys³u i Handlu wywo³a³a jego wahanie, przyj¹³ j¹ dopiero
po d³u¿szym namyœle.

W 1919 roku w Sejmie Ustawodawczym RP z³o¿ono
wniosek nag³y w sprawie uruchomienia Pañstwowego
Instytutu Geologicznego. Sam instytut, jako urz¹d prze-
znaczony do badania bogactw kopalnych RP, zosta³ otwar-
ty 7 maja przez ministra przemys³u i handlu. Formalnie
profesora Józefa Morozewicza powo³ano na stanowisko
dyrektora 9 maja 1921 roku. Nominacjê podpisali: Józef
Pi³sudski – Naczelnik Pañstwa, Wincenty Witos – premier
rz¹du i Stefan Przanowski – minister przemys³u i handlu
(Urban & Graniczny, 2009b).

Józef Morozewicz mia³ wielkiego konkurenta w osobie
Karola Bohdanowicza (Wójcik, 1997). Obydwaj byli uczo-
nymi œwiatowego formatu. Jednak Bohdanowicz – z uwagi
na swój wielki dorobek w dziedzinie geologii z³ó¿, a tak¿e
presti¿ z tytu³u kierowania rosyjsk¹ s³u¿b¹ geologiczn¹ w
latach 1914–1917 i zwi¹zane z tym doœwiadczenie – czu³
siê osob¹ bardziej odpowiedni¹ do pe³nienia funkcji dyrek-
tora instytutu, najwa¿niejszej w polskiej geologii. OpóŸ-
nienie jego powrotu z Rosji do kraju sprawi³o, ¿e miejsce to
zosta³o zajête na wiele lat przez Morozewicza.

Obaj naukowcy znali siê z czasów petersburskich i – jak
wynika ze wspomnieñ córki Morozewicza, Zofii – mogli
siê nawet przyjaŸniæ (Ró¿ycka, 1947). Jednak nowa sytu-
acja spowodowa³a, ¿e stosunki miêdzy nimi uleg³y pogor-
szeniu i nigdy nie wróci³y do wczeœniejszego stanu.

Profesor Morozewicz, obdarzony wielk¹ osobowoœci¹ i
niez³omnym charakterem, by³ cz³owiekiem trudnym, ze sk³on-
noœciami do autokratyzmu, nieufnym, szorstkim, a jedno-
czeœnie bardzo wymagaj¹cym, w zwi¹zku z czym ³atwo
zra¿a³ do siebie ludzi. Œwiadcz¹ o tym konflikty z pracowni-
kami instytutu (Urban & Graniczny, 2009a), potwierdzaj¹
wspomnienia ludzi, którzy mieli z nim w bezpoœredni kon-
takt (Smulikowski, 1994; Po¿aryski 1999). By³a to jego
powa¿na wada, wykorzystywana przez oponentów, ale te¿
zapewne niejednokrotnie ich przysparzaj¹ca.

Profesor Stanis³aw Ma³kowski (1952), uczeñ, a nastêp-
nie wspó³pracownik Morozewicza, autor obszernego i
momentami wzruszaj¹cego wspomnienia o swoim mistrzu
pisze: uczucia swe uzewnêtrznia³ rzadko. By³ cz³owiekiem

„zamkniêtym” ¿yciowo i „mocnym”, potrafi³ bywaæ twar-

dym.[...] Jednoczeœnie jednak by³a to natura g³êboko uczu-

ciowa, sk³onna do idealnych uniesieñ, wra¿liwa i swoiœcie

bardzo subtelna.
Przeciwnikom Morozewicza walkê z profesorem utrud-

nia³ jego wielki autorytet naukowy. Próbowali wiêc w swo-
ich dzia³aniach wykorzystywaæ czynniki zewnêtrzne.
Ma³kowski (1949) wspomina³: Jednym z przejawów tej

akcji by³o (w r. 1933) zarz¹dzenie nastrojonych w owym

czasie niechêtnie do J. Morozewicza w³adz Ministerstwa

Przemys³u i Handlu redukcji 50% personelu Instytutu [...]
By³ to okres wielkich oszczêdnoœci pañstwowych [wielki
kryzys gospodarczy, przyp. JBM], lecz zarz¹dzenie w tym

przypadku mia³o charakter raczej osobistej szykany. Zbi-
gniew Wójcik (2004) napisa³, ¿e w³adze posunê³y siê dalej,
powo³uj¹c specjaln¹ firmê Pionier S.A., która mia³a m.in.
przej¹æ istotne badania PIG, które wymaga³y pos³ugiwania
siê nowoczesnymi badaniami geofizycznymi. Morozewicz
jednak nie ugi¹³ siê. Dogl¹da³ zakoñczenia budowy gma-
chu, reprezentowa³ Polskê na miêdzynarodowym zjeŸdzie
geologicznym w USA, przygotowywa³ polsk¹ edycjê
podrêcznika Rosenbuscha, kierowa³ bie¿¹cymi pracami
instytutu. Z dniem 31 I 1937 J. Morozewicz niespodziewa-

nie dla siebie, jak pisze w swych wspomnieniach, zosta³

przeniesiony w stan spoczynku. By³ to cios, który cz³owieka

ogromnych zas³ug, na miarê nie tylko nasz¹, za³ama³

(Ma³kowski, 1949).
Po tym wydarzeniu Józef Morozewicz odsun¹³ siê w

cieñ, zrezygnowa³ z pracy naukowej i kontaktów z ludŸmi.
Napisa³ tylko i wyda³ w³asnym nak³adem krótki pamiêtnik.
Jeden z egzemplarzy, dziœ znajduj¹cy siê w zasobach
Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, przeznaczony dla Karo-
la Bohdanowicza, opatrzy³ odrêczn¹ dedykacj¹: J. W. Panu

In¿ynierowi K. Bohdanowiczowi sk³ada autor.
Nag³a poprawa kondycji instytutu w 1938 roku, kiedy

to dyrektorem zosta³ Karol Bohdanowicz, w niema³ym
stopniu by³a skutkiem uruchomienia ograniczanych dot¹d
œrodków finansowych (Wójcik, 2004). Edward Rühle (1960)
poda³, ¿e bud¿et roczny PIG, który w okresie kryzysu
zosta³ obni¿ony do 200 000 z³, osi¹gn¹³ poziom 1 410 000 z³
na rok 1938/1939. Nale¿y do tego dodaæ sumê 815 000 z³,
przeznaczon¹ z kredytów Ministerstwa Przemys³u i Han-
dlu na prace wiertnicze i geofizyczne. Zatrudnienie wzro-
s³o z 19 pracowników w 1934 roku do 99 w roku 1938
(Skoczylas, 2009). Karol Bohdanowicz, jako profesor
Akademii Górniczo-Hutniczej, analizuj¹c dorobek PIG na
podstawie publikacji, pisa³ w 1932 roku: Na dzia³alnoœæ

Pañstwowego Instytutu Geologicznego przypada 68% ogól-

nego dorobku [polskiej geologii] przy czym spora czêœæ

publikacji poza wydawnictwami Instytutu równie¿ jest wyni-

kiem pracy jego personelu. Dalej podawa³: PIG zatrudnia

wiêc w tej lub innej formie stale lub czasowo 48% naszych

si³ geologicznych, daj¹c 68% dorobku literatury, co œwiad-

czy o znacznym zasiêgu jego zadañ i prac i wielkiej produk-

tywnoœci jego personelu (Rühle, 1960).
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Krytycy Józefa Morozewicza zarzucaj¹ mu brak per-
spektywicznego planu rozwoju kadr. Czy maj¹ racjê?
Mo¿liwe, ¿e Morozewicz nadmiernie wzorowa³ siê na zna-
nym mu Komitecie Geologicznym w Petersburgu, w któ-
rym podstawowy zespó³ stanowili wybitni specjaliœci z
doœwiadczeniem terenowym. M³odemu W³adys³awowi
Po¿aryskiemu, prosz¹cemu o przyjêcie do pracy mia³
powiedzieæ, ¿e w PIG jako geolodzy pracuj¹ profesorowie,
a Po¿aryski jest tylko magistrem. Ale mo¿e po prostu nie
by³ w stanie zatrudniæ niedoœwiadczonego pracownika do
prowadzenia pilnych, wymagaj¹cych szybkiego zakoñcze-
nia prac, przy pustej kasie. Instytut powstawa³ i dzia³a³ w
warunkach niemal permanentnego niedostatku pieniêdzy i
kilkakrotnego wymuszania redukcji personelu.

Józef Morozewicz zmar³ w samotnoœci i zosta³ pocho-
wany na Cmentarzu Pow¹zkowskim w kwaterze 225, w rzê-
dzie 2. Po œmierci w 1963 roku jego córki Zofii Ró¿yckiej,
która le¿y obok ojca, prawdopodobnie nie by³o ju¿ nikogo,
kto podj¹³by siê opieki nad grobem i miejsce spoczynku
Morozewicza zosta³o zapomniane.

Postaæ profesora Morozewicza jest czêsto przywo³y-
wana, zw³aszcza z okazji okr¹g³ych jubileuszów Pañstwo-
wego Instytutu Geologicznego, ale czy jest wystarczaj¹co
doceniana? W historii Polski by³ on jednym z najwiêk-
szych uczonych w dziedzinie nauk o Ziemi (Garbowska &
Jakubowski, 2009) i jednoczeœnie najbardziej zas³u¿onym
organizatorem g³ównych oœrodków polskiej geologii. Pol-
ski Instytut Geologiczny – jak zwyk³ mówiæ – by³ jego naj-
wa¿niejszym dzieckiem. Gdy brakowa³o pañstwowych
kredytów, potrafi³ wyk³adaæ prywatne pieni¹dze na jego
budowê.

Post scriptum

Ju¿ po napisaniu artyku³u dowiedzia³em siê od doc. dr
hab. Janiny Wiszniewskiej, ¿e w dniach 19–21 wrzeœnia
2010 roku w Kijowie odby³a siê Miêdzynarodowa Konfe-
rencja pt. Alkaline Rocks: Petrology, Mineralogy, Geoche-

mistry dedykowana Józefowi Mrozewiczowi. Zosta³a ona
zorganizowana z inicjatywy Narodowej Akademii Nauk
Ukrainy przy wspó³pracy z Polskim Towarzystwem Mine-
ralogicznym. Referat inauguracyjny wyg³oszony przez
prof. Stepana Kryvdika zosta³ poœwiêcony zas³ugom pro-
fesora Morozewicza w badaniach alkalicznych ska³ mag-

mowych obszaru azowskiego. Postaæ Józefa Morozewicza
jako uczonego, nauczyciela i organizatora oœrodków nauko-
wych, przybli¿yli uczestnikom konferencji dr hab. in¿. Marek
Michalik z Uniwersytetu Jagielloñskiego i dr hab. in¿. Wan-
da Wilczyñska-Michalik z Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie. Nazwisko profesora by³o z uznaniem wielokrot-
nie wymieniane równie¿ w dalszych czêœciach spotkania.
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Jerzy B. Miecznik

Lata wojny i okupacji w Pañstwowym Instytucie Geologicznym
we wspomnieniach Katarzyny Paw³owskiej1

Pañstwowy Instytut Geologiczny obchodzi³ w 2009 r.
90-lecie swojego istnienia. Jest to zarazem i mój jubileusz,
poniewa¿ przez ca³y ten czas by³am z nim zwi¹zana.

Dzisiaj instytut to placówka naukowo-badawcza dosto-
sowuj¹ca swój rozwój i program prac do nowoczesnej
techniki w badaniu skorupy ziemskiej. Gmach instytutu
znajduje siê w Warszawie u zbiegu ulic Rakowieckiej i
Wiœniowej. Zajmuje rozleg³y teren. Budynki rozmieszczo-

ne s¹ w ogrodzie, wœród zieleni. Mieszcz¹ siê tu pracownie
naukowe i administracja; nie ma prywatnych lokatorów –
poza dwiema emerytkami.

Kiedyœ, w czasie zawieruchy dziejowej, na tym terenie
toczy³o siê zupe³nie inne ¿ycie. Instytut da³ schronienie
wielu rodzinom geologów wygnanych z w³asnych siedzib.
Dzia³alnoœæ jego by³a zró¿nicowana. Przekszta³cony przez
Niemców w Amt für Bodenforshung wykonywa³ zaprogra-
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1Doc. dr Katarzyna Pawlowska, geolog, emerytowany pracownik Pañstwowego Instytutu Geologicznego, córka Jana Czarnockie-
go, ¿ona prof. Stanis³awa Paw³owskiego – geologa i geofizyka; wraz z mê¿em zajmowa³a siê m.in. badaniami miocenu, które dopro-
wadzi³y do odkrycia z³ó¿ polskiej siarki.
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