
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-

1044

Przegl¹d Geologiczny, vol. 58, nr 11, 2010

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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mowane przez okupanta prace dotycz¹ce rozpoznawania
surowców. W czasie okupacji w instytucie ukszta³towa³ siê
ruch oporu, a jego cz³onkowie nieœli pomoc w zakresie ró¿-
nych fachowych problemów. Pomimo zakazanej przez
Niemców pracy naukowej, niektórzy uczeni prowadzili
prace w zakresie swoich specjalnoœci. Te wszystkie dzia-
³ania nie zawsze znalaz³y odzwierciedlenie w rzeczowych
sprawozdaniach z tych czasów.

Z okazji jubileuszowych obchodów warto przypo-
mnieæ niektóre dzia³ania i prace wykonane w tym okresie
w ró¿nych okolicznoœciach.

Rok 1939 by³ rokiem granicznym miêdzy tym, co by³o
i nigdy wiêcej mia³o siê nie powtórzyæ, a tym, co nios³a
przysz³oœæ, czêsto tragiczna. „Nowe” powstawa³o w trud-
nych warunkach walki i mêczeñstwa Narodu.

Lato i wczesna jesieñ tego roku by³y przepiêkne, s³o-
neczne i suche. Na pocz¹tku jesieñ by³a kolorowa od opa-
daj¹cych liœci. W tê harmoniê przyrody uderzy³ mocny
dysonans. Wybuch³a wojna, napadli na nas Niemcy. Pra-
cownicy Pañstwowego Instytutu Geologicznego – geolodzy
powracaj¹cy do Warszawy z prac terenowych, spontanicz-
nie zabezpieczali ksiêgozbiory, cenniejsz¹ aparaturê labo-
ratoryjn¹ i instrumenty geofizyczne. Budynek instytutu od
pocz¹tku by³ pod silnym ostrza³em lotniczym, g³ównie z
powodu bliskoœci lotniska na Okêciu oraz swojej specy-
ficznej architektury, doskonale widocznej z powietrza.
Atmosferê strachu i paniki powiêksza³ huk gêsto spa-

daj¹cych bomb, wybuchaj¹ce po¿ary oraz ostrzegawcze
nawo³ywania prezydenta Warszawy: Og³aszam alarm lot-

niczy dla miasta Warszawy.
W mieœcie zapanowa³a jedna powszechna tendencja

ucieczki na wschód, w tamtej chwili najbezpieczniejszych
terenów, z dala od tocz¹cych siê walk i teatru wojny. Ucie-
kali prawie wszyscy: ludzie sprawuj¹cy w³adzê, niektórzy
wojskowi, a tak¿e t³umy obywateli. Z tak¹ tendencj¹ spo-
tka³ siê równie¿ Pañstwowy Instytut Geologiczny po otrzy-
maniu dyspozycji ewakuacji od swoich w³adz ministerial-
nych. Dyrektor instytutu Karol Bohdanowicz i wicedy-
rektor Jan Czarnocki dostali dyspozycjê dokonania ewaku-
acji czêœci za³ogi placówki wraz z materia³ami geologicz-
nymi na wschód, gdzie mia³y byæ przygotowane odpo-
wiednie pomieszczenia i okreœlony zakres dzia³añ.

Zorganizowano dwie grupy ewakuacyjne: jedna mia³a
poruszaæ siê samochodami, a druga przemieszczaæ siê
kolej¹. W sk³ad pierwszej grupy wchodzili: dyrekcja insty-
tutu oraz niektórzy geolodzy: Stanis³aw Hrebnicki, Sta-
nis³aw Krajewski, Ludwik Sawicki, W³adys³aw Bobrowski,
W³adys³aw Po¿aryski, geofizycy: Stefan Daszyñski, Sta-
nis³aw Paw³owski, Lucjan Roman oraz kilku studentów i
osób z administracji.

W podró¿ ewakuacyjn¹ wyruszono oko³o 5 wrzeœnia
1939 r. Przemieszczano siê w kierunku wschodnim w rejon
Brzeœcia, Równego. Pierwszym wspólnym etapem podró¿y
by³a miejscowoœæ Orchówek. Dyrektor Karol Bohdano-
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Ryc. 1. Uroczystoœæ wmurowania kamienia wêgielnego pod nowy gmach Pañstwowego Instytutu Geo-
logicznego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, póŸna jesieñ 1948 roku. Obecni: dyrektor PIG Jan Czarnocki
(w okularach) oraz Walery Goetel z Krakowa (odwrócony plecami). Fot. S. Tyski



wicz z dotychczasowego przebiegu podró¿y zorientowa³
siê, ¿e akcja nie ma charakteru planowego i ¿e nie mo¿na
liczyæ na ¿adne zorganizowane dzia³ania geologiczne.
Wyp³aci³ pieni¹dze uczestnikom ewakuacji i zwolni³ ich ze
s³u¿by. Od tej chwili grupa nasza sta³a siê grup¹ prywat-
nych uciekinierów, tyle ¿e z³¹czonych kole¿eñsk¹ wspól-
not¹ i konieczn¹ w takich warunkach wzajemn¹ pomoc¹.
Odt¹d wêdrowaliœmy na ty³ach wojsk, utrzymuj¹c konieczn¹
od nich odleg³oœæ oko³o 10 kilometrów. Uciekaliœmy przed
licznymi bombardowaniami obiektów drogowych i kolejo-
wych oraz bezw³adnym t³umem uciekinierów. Po kilku
dniach oko³o 10 wrzeœnia grupa nasza znalaz³a tymcza-
sowe bezpieczne miejsce zatrzymania w pobli¿u miasta Rów-
ne, w miejscowoœci Biczal nad Horyniem, w gminie
Aleksandria. Zostaliœmy rozmieszczeni w chatach ch³o-
pskich, gdzie udzielono nam tymczasowego schronienia.

Rodzina Jana Czarnockiego znalaz³a doœæ dobre po-
mieszczenie u miejscowego pszczelarza, który na tym tere-
nie posiada³ rozleg³e pasieki. Mieszka³ on z ¿on¹ i córk¹
(¿on¹ popa) oraz z jej ma³ymi córeczkami. By³a tam rów-
nie¿ m³oda Ukrainka, jako s³u¿¹ca, oraz mieszkaj¹ca w
tym obejœciu para ¯ydów: Józef i Pesia, którzy w tym cza-
sie obchodzili swoje ¿ydowskie œwiêto – Kuczki2.

W pamiêci mojej pozostanie dzieñ 17 wrzeœnia. By³a
niedziela. Nasza gospodyni wybra³a siê do koœcio³a odpo-
wiednio wystrojona. Wkrótce jednak szybko wróci³a spo-
cona, czerwona, z kapeluszem przekrzywionym na bakier,
z jedn¹, ale jak¿e groŸn¹ wiadomoœci¹: Bolszewicy id¹.

Nasta³y nowe porz¹dki, nowa okupacja po³¹czona z
og³oszeniami w³adz przeciwko „psom-osadnikom i innym
bur¿ujom”. Zmieniono pieni¹dze i wprowadzono przepust-
ki. Zrobi³o siê nieco spokojniej, usta³y bombowe dzia³ania
wojenne. Bardziej energiczni i m³odsi cz³onkowie naszej
grupy – Stefan Daszyñski i Ludwik Sawicki – rozpoczêli
starania celem zdobycia przepustek na przejazd ze stacji
kolejowej Równe do Lwowa. Uda³o siê to uzyskaæ oko³o
10 paŸdziernika 1939 r. Energiczny Stefan za³atwi³ na kolei
samodzielny wagon towarowy wys³any s³om¹, jako œrodek
transportu naszej grupy do Lwowa.

Podró¿ odby³a siê we wzglêdnie znoœnych warunkach.
W drodze ¿ywiliœmy siê kotletami i pieczywem, w które
zaopatrzyli nas nasi gospodarze. Grupa przyby³a do Lwo-
wa 12 paŸdziernika w godzinach nocnych, w bardzo zimn¹
jesienn¹ pogodê. Stacja kolejowa by³a zrujnowana, szyby
powybijane, hula³ wiatr. Do godzin rannych biegaliœmy po
terenie stacji, aby nie zamarzn¹æ. Od razu rano nawi¹zaliœ-
my kontakt z geologami z Uniwersytetu im. Jana Kazimie-
rza, którzy zorganizowali doraŸn¹ pomoc i rozmieœcili nas
w mieszkaniach.

Jan Czarnocki mia³ we Lwowie licznych kolegów ze
studiów oraz znajomych z przedsiêbiorstw przemys³owych
poszukuj¹cych bituminów na Przedwzgórzu Karpat, pe³ni³
bowiem rolê eksperta w tych przedsiêbiorstwach. Posiada³

tu równie¿ konto bankowe, z którego pomimo trudnoœci
uda³o siê wycofaæ trochê pieniêdzy.

Lwów w tym okresie by³ ca³kowicie opanowany przez
wojska rosyjskie i propagandê sowieck¹. Tramwaje ozdo-
biono ogromnymi czerwonymi gwiazdami. Na budynkach
publicznych widnia³y wielkich rozmiarów podobizny bro-
datych twórców rewolucji. Przy sklepach tworzy³y siê
kolejki ludzi, g³ównie uciekinierów i obywateli miasta, po
œrodki ¿ywnoœci. Rosyjscy ¿o³nierze wykupowali wszyst-
ko, czêsto towar, którego nie umieli nazwaæ i nie wiedzieli,
do czego s³u¿y.

We Lwowie zamieszkaliœmy w willi in¿yniera Kowal-
czewskiego na Nowym Lwowie. By³a to piêkna nowocze-
sna siedziba, ca³kowicie zgazyfikowana. Najwiêksz¹ nasz¹
trosk¹ by³ brak wiadomoœci o najm³odszym cz³onku naszej
rodziny Zbyszku, który prosto z podchor¹¿ówki poszed³ na
wojnê. Podjêliœmy starania o przedostanie siê ze strony
okupacji sowieckiej na stronê okupacji niemieckiej. Nie
by³o to ³atwe. Granica by³a ci¹gle zamkniêta dla ruchu lud-
noœci. W obrêbie miasta istnia³a rejestracja ludzi, którzy
przypadkowo znaleŸli siê we Lwowie i marzyli o powro-
cie do w³asnych domów, a mieszkali po drugiej stronie
granicy.

Tak min¹³ czas od przyjazdu w paŸdzierniku do Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, które spêdziliœmy razem z Kowal-
czewskimi we Lwowie. W koñcu zaczê³a siê wywózka
zarejestrowanych ludzi wg³¹b Rosji. Postanowiliœmy spró-
bowaæ przedostaæ siê przez zielon¹ granicê do Warszawy,
do domu. Wraz z moj¹ matk¹ zaczê³yœmy regularnie
odwiedzaæ lwowskie targowisko, gdzie przewija³y siê masy
ludzi ró¿nego pokroju, w tym handlarze i przemytnicy.
Wkrótce zdoby³yœmy informacjê, ¿e istniej¹ mo¿liwoœci
nielegalnego przedostania siê przez zielon¹ granicê, ba –
nawet znaleŸli siê chêtni do zorganizowania przemytu dla
zysku. Nawi¹zaliœmy z nimi ³¹cznoœæ. Pos³ugiwali siê oni
nastêpuj¹c¹ taktyk¹: na punkt graniczny przyprowadzali
ludzi, których rzekomo schwytali w czasie przekraczania
granicy ze strony niemieckiej na sowieck¹, przy czym ofi-
cjalne stanowisko pograniczników g³osi³o, ¿e tego nie wol-
no robiæ, wiêc „dawaj nazad” na stronê niemieck¹, sk¹d
przyszli. A nam w³aœnie o to chodzi³o. W podejrzanych
przypadkach sowieci wysy³ali ludzi do przejœciowego obo-
zu w Lubyczy Królewskiej, sk¹d mo¿na by³o trafiæ wg³¹b
Rosji.

Wkrótce po Œwiêtach Bo¿ego Narodzenia, w Wigiliê
Trzech Króli, podjêliœmy z pomoc¹ przemytników tê ryzy-
kown¹ próbê przedostania siê do kraju na tereny okupowa-
ne przez Niemców. Wynajêliœmy ¯yda o nazwisku Per³a,
który by³ posiadaczem sportowego samochodu, aby nasz¹
czteroosobow¹ rodzinê podwióz³ w pobli¿e granicy do
miejscowoœci Werchrata3. Stamt¹d w godzinach nocnych
przemytnicy mieli nas podwieŸæ w bezpoœrednie pobli¿e
punktu granicznego. Zima by³a ostra, mroŸna i œnie¿na.
W chacie przemytnika o nazwisku Wo³k oczekiwaliœmy
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2Kuczki – Œwiêto Sza³asów, rozpoczynaj¹ce siê dwa tygodnie po rozpoczêciu roku; nale¿y do œwi¹t radosnych i upamiêtnia miesz-
kanie w sza³asach i namiotach podczas wyjœcia z Egiptu i wêdrówki do Kanaanu (staro¿ytnej krainy na wschodnim wybrze¿u Morza
Œródziemnego).

3Werchrata (w latach 1977–1981 Boguszów) – wieœ w Polsce po³o¿ona w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim,
w gminie Horyniec-Zdrój; 21 lipca 1944 r. zdobyta przez wojska radzieckie; w latach 1975–1998 miejscowoœæ administracyjnie nale-
¿a³a do województwa przemyskiego.



godzin nocnych, kiedy ca³a wieœ zaœnie. Nasi przemytnicy
bardzo obawiali siê czerwonych milicjantów, którzy byli
nieprzekupni, gdy¿ za tak¹ dzia³alnoœæ karano wywózk¹ na
Sybir. Podejmowali jednak ryzyko, bo byli bardzo biedny-
mi ludŸmi, bez œrodków do ¿ycia. Mieszkali w prymityw-
nej chacie, w której centralne miejsce zajmowa³ wysoki
piec. Na wierzcho³ku pieca „rezydowali” starcy. U powa³y
na d³ugich linkach wisia³ kosz z niemowlêciem, prawdopo-
dobnie dawno nieprzewijanym, na co wskazywa³a znaczna
ka³u¿a widniej¹ca na klepisku (pod³odze). Wokó³ izby
poustawiane by³y zgrabne drewniane ³aweczki; na nich
le¿a³y porozk³adane bochny chleba, po których chodzi³y
karaluchy, a w g³êbi widnia³o pos³anie m³odych. O którejœ
z godzin nocnych podjêliœmy dalsz¹ podró¿ saniami w kie-
runku granicy. Jechaliœmy drog¹ przez wieœ, gdy nagle
przed nami pojawi³o siê œwiat³o. Przemytnicy przestraszyli
siê, ¿e mo¿e obudzi³ siê któryœ z milicjantów. WoŸnica
zboczy³ z drogi wiejskiej w zaœnie¿one pola. Powoli konie
dowlok³y nas do nastêpnego etapu naszej ucieczki.

Obecni gospodarze, prawos³awnego wyznania, w³aœnie
obchodzili Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, przypadaj¹ce w
dwa tygodnie po œwiêtach katolickich. Tak by³o mroŸno, ¿e
pozwolili nam ogrzaæ siê w ich w³asnej poœcieli. Nastêpne-
go dnia procedura odby³a siê wed³ug planu. W czasie
kontroli zdarzy³ siê nam niebezieczny moment, poniewa¿
w naszych baga¿ach nieopacznie zapl¹ta³y siê rosyjskie
monety, ale dziêki szybkiej akcji nie wpad³y one w rêce
kontroluj¹cych. Nastêpn¹ czêœæ drogi odbyliœmy na pie-
chotê z naszymi tobo³kami, brn¹c w zaspach ma³o rozje¿-
d¿onej granicznej drogi. Dotarliœmy do du¿ej wioski Narol,
gdzie zostaliœmy przyjêci przez jednego z gospodarzy, tam
równie¿ przenocowaliœmy. Nastêpnego dnia, a by³o to
Œwiêto Trzech Króli, gospodarz wcisn¹³ nasze tobo³ki pod
siedzenia, aby nie zdradziæ naszego podró¿niczego celu
kontroluj¹cym Niemcom i zawióz³ nas na stacjê kolejow¹
w Be³¿cu. St¹d ju¿ prowadzi³a bezpoœrednia droga do War-
szawy. Poci¹g by³ potwornie zat³oczony, bo w³aœnie ruszy³a
dowózka ¿ywnoœci ze wsi do wyniszczonej i wyg³odzonej
stolicy. By³o tak t³oczno, ¿e para z ust ludzkich skrapla³a siê na
suficie wagonu i spada³a jako rosa na podró¿nych. W takich
warunkach, po czteromiesiêcznej nieobecnoœci, dotarliœmy
do domu.

Po powrocie zastaliœmy Warszawê zupe³nie inn¹ od tej,
któr¹ opuszczaliœmy. Miasto by³o sterroryzowane, odby-
wa³y siê ³apanki na ulicach, wywo¿ono m³odych ludzi do
pracy do Niemiec, têpiono wszelkie przejawy powstaj¹cego
ruchu oporu oraz wszelkich dzia³añ naukowych i kultural-
nych. Najm³odszy cz³onek naszej rodziny Zbyszek ocala³ z
bezpoœrednich dzia³añ wojennych pod Czêstochow¹. Odby³
on wraz z wojskiem ewakuacjê na wschód, po drodze zako-
pali pozbawione benzyny czo³gi i zostali podstêpnie roz-
brojeni przez Rosjan. Zbyszek znalaz³ siê w obozie
wojskowym, jednak doœæ s³abo strze¿onym i utrzymu-
j¹cym kontakt handlowy z otaczaj¹c¹ ludnoœci¹. Wymieni³
mundur na cywilne ubranie i wyszed³ z obozu. Pieszo
odby³ wêdrówkê do Kielc, gdzie zaopiekowali siê nim
przyjaciele. Nakarmili go i odwszyli. Podró¿ z Kielc do
Warszawy przeby³ na rowerze. W Warszawie pomog³y mu
przetrwaæ rdzenie solne z wiercenia w Górze pod Ino-
wroc³awiem. Z braku zaopatrzenia w sól rdzenie te by³y
wymieniane na inne produktu spo¿ywcze. Na pocz¹tku
lutego 1940 roku Zbyszek zachorowa³. Niestety z powodu

braku antybiotyków, które w tym czasie by³y niedostêpne
dla Polaków, zmar³.

Wa¿nym wydarzeniem w Warszawie by³o utrzymanie
przez Niemców dzia³alnoœci Pañstwowego Instytutu Geo-
logicznego. Program prac by³ œciœle zwi¹zany z opracowa-
niami dotycz¹cymi surowców, które na zapleczu tocz¹cej
siê wojny mog³y okazaæ siê potrzebne machinie wojennej.
W instytucie w tym czasie znalaz³ pracê Jan Czarnocki
(mój ojciec) oraz Stanis³aw Paw³owski, który od grudnia
1940 roku by³ moim mê¿em.

W pamiêci mojej zachowa³y siê wyjazdy grup geolo-
gicznych zwi¹zane z programem ustalonym przez Niem-
ców. W 1941 roku odby³ siê wyjazd w sk³adzie: Stanis³aw
Hrebnicki, Mieczys³aw Koby³ecki i Stanis³aw Paw³owski
w rejon Tychowa w zwi¹zku z wystêpowaniem tam mezo-
zoicznych rud ¿elaza. Równie¿ w tym samym roku wyru-
szy³a do kopalni w Rudkach ekspedycja, w której bra³am
udzia³. W sk³adzie ekipy znaleŸli siê: Jan Czarnocki, Sta-
nis³aw Paw³owski i Maria Szel¹¿ek-Pajchlowa. W Rud-
kach, w kopalni pirytu, która szczególnie interesowa³a
Niemców, prace geologiczne dotyczy³y wyrobiska samej
kopalni, gdzie czêsto spêdzali czas geolodzy, gromadz¹c
interesuj¹ce dane o samym z³o¿u.

Na powierzchni pracowa³a ekipa pomiarowa Paw-
³owskich. Stanis³aw Paw³owski, jako geodeta, zrobi³
powierzchniowe zdjêcie, wyznaczaj¹c wszystkie charakte-
rystyczne dane topograficzne oraz zaznaczaj¹c stanowiska
wykonanych prac ziemnych i odwiertów.

Te zebrane wówczas materia³y dotycz¹ce samej kopal-
ni, jak i mapa topograficzna, pos³u¿y³y Janowi Czarnockie-
mu jako za³¹cznik do opracowywanej wówczas pracy pt.
Geologia regionu £ysogórskiego w zwi¹zku z zagadnie-

niem z³o¿a rud ¿elaza w Rudkach. Znana te¿ by³a wyprawa
terenowa na rudy manganu w Góry Czywczyñskie, w któ-
rej oprócz rzeczoznawców niemieckich bra³ udzia³ polski
geolog Antoni Bia³aczewski.

W 1941 roku zapocz¹tkowano regionalne prace magne-
tyczne, które mia³ wykonywaæ Stanis³aw Paw³owski. Jako
geofizyk przed wojn¹ nie zajmowa³ siê on magnetyk¹;
robi³ pomiary si³y ciê¿koœci (grawimetryczne). Zapoznanie
siê ze specyfik¹ pomiarów magnetycznych by³o dla m³ode-
go naukowca interesuj¹cym doœwiadczeniem, jak równie¿
wykorzystaniem martwego czasu podczas okupacji. Pomiary
robiliœmy razem z mê¿em. Jako œrodek transportu s³u¿y³y
nam rowery. Wykonaliœmy zdjêcie regionalne, które obej-
mowa³o 14 arkuszy map w skali 1 : 100 000, zrobiliœmy
oko³o 3000 obserwacji na przestrzeni 7000 km2 (œrednio
przypada³ jeden punkt na 2,5 kilometra).

Poza pracami naukowymi wynikaj¹cymi z osobistego
zaanga¿owania i zainteresowania naukowców w instytucie
(Amcie) od pocz¹tku zorganizowano ruch oporu, do które-
go bardzo intensywnie w³¹czy³a siê za³oga. Ju¿ na samym
pocz¹tku okupacji utrzymywano kontakt radiowy z zagra-
nic¹ i przekazywano bie¿¹ce informacje z dzia³añ na Za-
chodzie. W ruchu oporu by³y zaanga¿owane wszystkie
m³ode dziewczyny, które nadzorowa³ w konspiracyjnej
dzia³alnoœci Stanis³aw Tyski. On równie¿ utrzymywa³ sta³¹
³¹cznoœæ z organizacjami wojskowymi.

W instytucie wykonywano liczne fotografie i za³¹czniki
do instrukcji sabota¿owo-dywersyjnych, a kreœlarze wyko-
nywali i podrabiali wszelkie niezbêdne dokumenty. Spe-
cjalnym dowodem odwagi i ryzyka by³o przetrzymywanie
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w domu Czarnockich majora Jana Kamieñskiego, cicho-
ciemnego skoczka zrzuconego z samolotu w okolicach
Warszawy (data zrzutu: 8/9 kwietnia 1944 r.). W czasie
swoich podró¿y wojskowych po Polsce Kamieñski korzy-
sta³ równie¿ z domu Czarnockich w Kielcach.

W 1944 roku Stanis³aw Hrebnicki wykonywa³ badania
w okolicach Tenczynka pod Krakowem, a Stanis³aw
Paw³owski prowadzi³ tam pomiary magnetyczne. Prace
zosta³y przerwane wiadomoœci¹ o wybuchu powstania w
Warszawie. Wracaj¹c z Tenczynka zatrzymaliœmy siê w
Kielcach, gdzie znajdowali siê moi rodzice. Czas powsta-
nia spêdziliœmy w Kielcach, czerpi¹c wiadomoœci o wy-
padkach w Warszawie z nas³uchu, jaki prowadzi³ mój m¹¿
na strychu ma³ego domku. Z wiadomoœci radiowych oraz
informacji pochodz¹cych od osób przybywaj¹cych z War-
szawy dowiedzieliœmy siê o zniszczeniach w obrêbie insty-
tutu, spaleniu niektórych gmachów i zniszczeniu materia³ów
naukowych.

Po wyzwoleniu bezpoœrednich wiadomoœci o instytu-
cie dostarczy³ Janowi Czarnockiemu Stanis³aw Paw³owski,
który w styczniu 1945 roku z Kielc uda³ siê pieszo do
£odzi, a nastêpnie wraz ze swoim bratem do Warszawy.
Uczestniczy³ w grupie 16 osób, które zjawi³y siê na terenie
instytutu, szacuj¹c szkody i bezpoœrednio zabezpieczaj¹c
to, co da³o siê uratowaæ i odgrzebaæ z gruzów.

Grupa pracowników instytutu, która zosta³a zabrana
przez Niemców z terenu budynku i wywieziona do Nie-
miec, powróci³a stosunkowo szybko do Krakowa, gdzie
urzêdowa³ dyrektor Karol Bohdanowicz. Jan Czarnocki
zjawi³ siê u niego w Krakowie w celu omówienia aktualnej
sytuacji oraz dalszego postêpowania wobec ogromu znisz-
czeñ (patrz Okupacyjne losy pracowników Pañstwowego

Instytutu Geologicznego w relacji naocznego œwiadka

Danuty Falkowskiej – Prz. Geol, 58: 290–293).
W Krakowie Jan Czarnocki wyst¹pi³ do Karola Bohda-

nowicza z propozycj¹ utworzenia placówki terenowej
instytutu w Kielcach. Kielce nie by³y zniszczone w czasie
wojny, posiada³y odpowiednie pomieszczenia, a do Czar-
nockiego zg³aszali siê ludzie, z którymi wspó³pracowa³
tworz¹c tzw. Grupê Œwiêtokrzysk¹. Byli to: Kazimierz
Kowalewski, Stanis³aw Tyski, Borys Areñ, Maria Szel¹¿ek-
Pajchlowa. Dyrektor Bohdanowicz nie wyrazi³ zgody na tê
propozycjê.

Jan Czarnocki zrezygnowa³ ze sta³ego zatrudnienia w
instytucie, ale nie zrezygnowa³ z pracy geologicznej w
Górach Œwiêtokrzyskich. Realizowa³ j¹ na zasadzie ka¿do-
razowej umowy o dzie³o z central¹ odbudowuj¹c¹ siê i
dzia³aj¹c¹ w Warszawie. Karol Bohdanowicz z pomoc¹
geologów: Zbigniewa Ró¿yckiego, Henryka Œwidziñskie-
go i Stanis³awa Krajewskiego podj¹³ ciê¿k¹ pracê formal-
nej i faktycznej odbudowy Pañstwowego Instytutu Geo-
logicznego w miejscu jego powstania, tj. w Warszawie.

Koledzy Jana Czarnockiego w instytucie krytycznie
oceniali brak jego osoby w swoim gronie, o czym mo¿na
siê by³o przekonaæ w liœcie Œwidziñskiego do Czarnockie-
go. Jan Czarnocki jednak nie pozosta³ bezczynny w stosun-
ku do instytutu. Z Kielc dzia³a³, wysy³aj¹c listy do Rady
G³ównej Opiekuñczej4 w sprawach dotycz¹cych instytutu.

Do Kielc nap³ynê³o du¿o ludzi ze zniszczonej Warszawy,
z którymi Jan Czarnocki nawi¹za³ kontakt. Porozumia³ siê
te¿ z kieleck¹ placówk¹ Urzêdu Planowania Przestrzenne-
go i w oparciu o grono fachowców z Warszawy – Bohdana
Pniewskiego i Kazimierza Skórewicza – zorganizowa³
Instytut Badañ Regionalnych, którego zosta³ dyrektorem.
Instytut mia³ za zadanie przygotowanie kompletu opraco-
wañ fizjograficznych dla ca³ego regionu ma³opolskiego.
Poza tym pracowano w œciœlejszym zwi¹zku z Muzeum
Œwiêtokrzyskim, w szczególnoœci w zakresie ochrony i
zabezpieczenia dóbr kulturalnych pochodz¹cych z okolicz-
nych dworów, które by³y nara¿one na niszczenie przez sza-
browników i z³odziei. IBR rozwin¹³ specjalistyczne pra-
cownie, w których m.in. opracowywano materia³y ilustru-
j¹ce przygotowywan¹ do druku pracê Jana Czarnockiego o
Regionie £ysogórskim. Sam Karol Bohdanowicz w spra-
wozdaniu dyrektorskim za lata 1938–1945 mylnie okreœli³
stanowisko Czarnockiego, podaj¹c, ¿e by³ delegatem PIG
do Urzêdu Planowania Przestrzennego w Kielcach. W spra-
wozdaniu dyrektorskim za 1947 rok Czarnocki tak sprosto-
wa³ tê wypowiedŸ: W rzeczywistoœci w porozumieniu z

Urzêdem Planowania Przestrzennego zosta³ zainicjowany

przez Jana Czarnockiego Instytut Badañ Regionalnych

dzia³aj¹cy pod kierunkiem tego¿ od lipca 1945 roku.

Wyniki okupacyjnych badañ naukowych Jana Czar-
nockiego i Stanis³awa Paw³owskiego ukaza³y siê drukiem
w latach 1947–1950. Na pocz¹tku 1950 r. opublikowano
trzy pozycje S. Paw³owskiego dotycz¹ce badañ magne-
tycznych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje praca doktorska
pt. Badania magnetyczne w Polsce. Praca ta przedstawia
wyniki pomiarów magnetycznych wykonanych g³ównie
przez Obserwatorium Magnetyczne w Œwidrze, które
zosta³y przeliczone i zinterpretowane przez Stanis³awa
Paw³owskiego. Ustali³ on, ¿e Polska dzieli siê na dwa
odrêbne obszary pod wzglêdem odwzorowañ magnetycz-
nych: zachodni i wschodni. Obszar wschodni cechuje du¿a
amplituda anomalii i silne zró¿nicowanie. Obszar zachodni
charakteryzuje siê du¿o mniejszymi wartoœciami anomalii,
jest spokojniejszy i mniej zró¿nicowany. Zwi¹zane jest to
œciœle z budow¹ geologiczn¹ tarczy krystalicznej na wscho-
dzie i innych mas osadowych na zachodzie. Obie te pro-
wincje dzieli charakterystyczna strefa graniczna, na
kontakcie dwóch potê¿nych mas obfituj¹cych w silne
zaburzenia i lokalne struktury tektoniczne, które nadawa³y
siê do geologicznych prospekcji i wyjaœnieñ za pomoc¹
wierceñ (wiercenia w Korytkowie, Podgórzu, Romanowie,
w okolicy Nowego Miasta).

Osobna publikacja dotyczy³a anomalii magnetycznych
w okolicy œw. Katarzyny w Górach Œwiêtokrzyskich, gdzie
stwierdzono ¿y³ê diabazów, przecinaj¹c¹ osady kambru,
syluru i dewonu na przestrzeni kilku kilometrów. Wyniki
badañ magnetycznych w latach 1941–1944 o charakterze
regionalnym d³u¿szy czas by³y zastrze¿one do u¿ytku
s³u¿bowego. Obecnie zosta³y odtajnione.

Jan Czarnocki w czasie okupacji dopracowa³ publika-
cjê o geologii regionu £ysogórskiego i wykona³ objaœnie-
nia do arkusza mapy geologicznej Kielc 1 : 100 000.
Opracowa³ dewoñskie rudy ¿elaza – prace te zaginê³y w
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swoj¹ dzia³alnoœci¹ Polaków.



czasie Powstania Warszawskiego. Uda³o siê ocaliæ od
zniszczenia pracê o klimeniach œwiêtokrzyskich, do któ-
rych wiele rysunków powsta³o równie¿ w czasie okupacji.

Po œmierci Karola Bohdanowicza w 1947 r. Jan Czar-
nocki wróci³ do Pañstwowego Instytutu Geologicznego w
roli naczelnego dyrektora. Podj¹³ ciê¿k¹ pracê odbudowy z
gruzów instytutu. Wybudowa³ nowoczesny budynek przy
ul. Rakowieckiej, wyposa¿ony w pracownie i laboratoria.
Zintegrowa³ ca³e œrodowisko geologiczne, osobiœcie uzgad-
niaj¹c zakres dzia³ania i kompetencje poszczególnych pla-
cówek. Zapewni³ opiekê instytucjom pokrewnym jeszcze
nieustabilizowanym w nowej rzeczywistoœci, tj. Obserwa-
torium Magnetycznemu w Œwidrze i Muzeum Ziemi.
Po³o¿y³ silny nacisk na geologiczne przejêcie Ziem Odzy-
skanych. Wp³yn¹³ na Polskie Towarzystwo Geologiczne,
aby w pierwszym terminie zorganizowaæ zjazd geologów,
celem zapoznania ich z geologi¹ obszarów Dolnego
Œl¹ska. Zorganizowa³ te¿ placówkê Pañstwowego Instytu-
tu Geologicznego na Ziemiach Odzyskanych. Tak¹ pla-
cówkê stworzy³ równie¿ w Kielcach. Zgodnie z
istniej¹cymi w tym czasie tendencjami nowego re¿imu
za³oga instytutu, przy wspó³udziale i osobistej kontroli
Jana Czarnockiego, opracowa³a 6-letni plan rozwoju geo-
logii. Jan Czarnocki wytypowa³ do opracowania geolo-
gicznego dot¹d ma³o rozpoznane tereny Polski, g³ównie

Ni¿u Polskiego. W tym opracowaniu du¿y udzia³ mia³a
odegraæ prospekcja geofizyczna.

Jan Czarnocki, jako dyrektor Pañstwowego Instytutu
Geologicznego, mia³ mo¿liwoœæ rozwi¹zania w Górach
Œwiêtokrzyskich interesuj¹cych go od dawna problemów
geologicznych za pomoc¹ wierceñ, wyjaœnienia mo¿liwo-
œci wystêpowania ³upków miedzionoœnych (cechsztyñ-
skich ³upków) oraz obecnoœci karbonu produktywnego
(g³êbokie wiercenie w Radoszycach). G³êbokie wiercenia
wykonano równie¿ w okolicach Wójczy w zwi¹zku z
wystêpowaniem tam wycieków ropy naftowej w Smoczym
Dole.

Po œmierci Jana Czarnockiego w 1951 roku dosz³o do
odkrycia wa¿nych dla gospodarki surowców – siarki na
przedgórzu Karpat, miedzi na Dolnym Œl¹sku, soli pota-
sowych na Pomorzu, wêgli brunatnych oraz wielu innych z³ó¿.

W 1952 r. w zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ polityczn¹,
wzorem Zwi¹zku Radzieckiego, stworzono urz¹d specjal-
nie do spraw geologicznych, w randze ministerstwa, pod
nazw¹ Centralny Urz¹d Geologiczny (CUG). Przedsiêbior-
stwa bran¿owe przejê³y wiêkszoœæ prac geofizycznych i
wiertniczych. Dyrektor Pañstwowego Instytutu Geologicz-
nego by³ s³u¿bowo zale¿ny od prezesa CUG.

Katarzyna Paw³owska
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