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Siedziba Pañstwowego Instytutu Geologicznego na
ulicy Rakowieckiej podzieli³a tragiczny los Warszawy w
trakcie Powstania Warszawskiego latem i jesieni¹ 1944 r.
Po wywiezieniu pracowników instytutu do obozu w Prusz-
kowie rozpoczê³a siê grabie¿ siedziby przez szabrowników
oraz Niemców, którzy przyst¹pili nastêpnie do jej wypala-
nia. Zniszczeniu uleg³y wówczas pawilony po³udniowe
oraz znaczna czêœæ gmachu g³ównego (Janczewski, 1946).
Ocala³y jedynie nieliczne lokale w gmachu g³ównym, kilka
piwnic, wschodnia sala i zachodnia rotunda na parterze
oraz kilka pokoi na drugim piêtrze. Gdy kilku pracowni-
kom instytutu uda³o siê dotrzeæ na ulicê Rakowieck¹, nie
pozwolono im dostaæ siê do zrujnowanego budynku. Nie
pozwoli³ na to Niemiec Rodeck, który pe³ni¹c funkcjê
sekretarza NSDAP zajmowa³ siê zbieraniem i wywozem
cenniejszych przedmiotów oraz ksi¹¿ek i map.

W takiej sytuacji rozpoczêcie dzia³alnoœci Pañstwowe-
go Instytutu Geologicznego w Warszawie zaraz po jej
oswobodzeniu by³o niemo¿liwe. Aren¹ najwa¿niejszych
wydarzeñ sta³ siê Kraków, który w dniach 18–19.01.1945 r.
zosta³ oczyszczony z Niemców. Ju¿ 20 stycznia geolodzy
pracuj¹cy w czasie okupacji w Amt für Bodenforschung na
ulicy Kochanowskiego 5 (ryc. 1) wywiesili na nim kartkê:
Polski Instytut Geologiczny — wstêp wzbroniony
(Œwidziñski, 1945). Wed³ug relacji Henryka Œwidziñskie-
go aktu tego dokona³ dr Antoni Gawe³. W tym samym dniu
na ulicy Kochanowskiego 5 zjawi³a siê te¿ grupa nauczy-
cieli z dyrektorem J. Indykiem, przybijaj¹c na gmachu
tablicê informuj¹c¹ o tym, ¿e podejmuje siê tu zajêcia
szkolne, a wszelkie inne decyzje, opieraj¹ce siê na bezpra-
wiu okupanta, dotycz¹ce zajêcia gmachu szkolnego przez
PIG, s¹ uniewa¿nione zgodnie z uchwa³¹ w³adz PRL
(Rühle, 1984).

Tego samego dnia wieczorem Henryk Œwidziñski (ryc.
2) uda³ siê do przebywaj¹cego od jesieni 1944 r. w Krako-
wie prof. Karola Bohdanowicza, który pe³ni³ obowi¹zki
dyrektora PIG przed okupacj¹. Jak wspomina, zasta³ Boh-
danowicza (ryc. 3) w bardzo z³ej kondycji. Poinformowa³
go o stanie przejmowanego budynku na ulicy Kochanow-
skiego 5, gdzie zachowa³y siê nieuszkodzone meble oraz
pozostawione materia³y: zbiory, trochê map i ksi¹¿ek
(Œwidziñski, 1945). Bohdanowicz przekaza³ Œwidziñskie-

mu pe³nomocnictwo z dat¹ 20 stycznia, w którym stwier-
dzi³, ¿e jako dyrektor PIG czynny do 6.09.1939 r. obejmuje
z powrotem obowi¹zki, a wobec swojej niedyspozycji,
zgodnie z prawem dyrektora PIG, wyznacza go swym cza-
sowym zastêpc¹ do odwo³ania, polecaj¹c zarazem ochronê
i ratowanie mienia instytutu.

Henryk Œwidziñski po otrzymaniu wspomnianych
pe³nomocnictw w obecnoœci A. Gaw³a przej¹³ gmach na
ulicy Kochanowskiego 5. Walka o gmach trwa³a jednak
dalej. Na ulicy Kochanowskiego kilkakrotnie zjawiali siê
nauczyciele, wraz z dyrektorem Indykiem, a raz nawet z
milicj¹. Sytuacjê uratowali woŸni, którzy po prostu nie
wpuœcili przybyszy, nie wydaj¹c kluczy!

W tym czasie H. Œwidziñski, korzystaj¹c z przyjazdu
pe³nomocników rz¹du, podj¹³ energiczne dzia³ania, ¿eby
ratowaæ mienie PIG i zachowaæ budynek. Jednoczeœnie
og³osi³ zawiadomienie, by wszyscy przedwojenni pracow-
nicy PIG oraz zatrudnieni w Amt für Bodenforschung
zg³aszali siê do rejestracji na ulicê Kochanowskiego. Na
samym pocz¹tku zg³osi³o siê ponad 20 osób, z których

utworzono 8-osobow¹ stra¿ przemys³ow¹ (z opaskami i
legitymacjami). Jednoczeœnie zosta³y zamówione dwie
pieczêcie PIG. Przygotowano równie¿ krótki, 3-punktowy
memoria³ do Ministerstwa Aprowizacji i Handlu obejmuj¹cy:

� decyzjê o jak najszybszym uruchomieniu PIG we
wszystkich zakresach jego dzia³alnoœci i upowa¿nieniu
dyrektora do zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowni-
ków;

� przekazanie PIG ca³ego mienia by³ego Amt für
Bodenforschung;

� upowa¿nienie PIG do zatrzymania potrzebnej mu
czêœci gmachu przy ulicy Kochanowskiego 5.
Memoria³ zosta³ przyjêty, zmieniaj¹c siê w zarz¹dzenie.
Nosi³o ono datê 25.01.1945 r.

Drugiego lutego dyrektor Indyk zjawi³ siê z uczniami i
milicjantem. Mia³ równie¿ pismo z kuratorium upowa¿-
niaj¹ce do usuniêcia pracowników PIG si³¹. Podobno tylko
dziêki taktowi i rozs¹dkowi milicjanta nie dosz³o do
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Ryc. 1. Gmach przy ulicy Kochanowskiego 5 w Krakowie —
pierwsza powojenna siedziba Pañstwowego Instytutu
Geologicznego, stan w 2007 r. Fot. M. Graniczny
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gorsz¹cych scen. Dzieñ póŸniej zjawi³ siê osobiœcie na uli-
cy Kochanowskiego przedstawiciel ministra oœwiaty, któ-
ry po oglêdzinach nakaza³, by w ci¹gu 7 dni
przeprowadzono PIG na parter (7 pokoi), a piêtra oddano
gimnazjum. Dyrektor K. Bohdanowicz, który zamieszka³
na ulicy Kochanowskiego 27 stycznia, odwo³a³ siê od tej
decyzji, wysy³aj¹c depeszê do ministra przemys³u i mini-
stra obrony narodowej. W tym czasie zg³aszali siê kolejni
pracownicy. Uda³o siê równie¿ uzyskaæ kredyt w Minister-
stwie Aprowizacji i Handlu w wysokoœci 50 000 z³otych,
który zosta³ przeznaczony na zaliczki dla pracowników za
luty. Wyp³acano go wed³ug zasady: norma z wrzeœnia 1939 r.
+ dodatek wojenny wed³ug tabeli + dodatek rodzinny.
Ogromnym sukcesem by³o wreszcie wstrzymanie eksmisji
PIG przez pe³nomocnika Komitetu Ekonomicznego Rady
Ministrów w Krakowie. W tej sytuacji mo¿na by³o wresz-
cie pomyœleæ o zniszczonej siedzibie w Warszawie, na któ-
rej temat praktyczne nic nie by³o wówczas wiadomo w
Krakowie.

Wed³ug relacji Edwarda Rühlego, (1984) w kilka dni
po ucieczce Niemców z Warszawy na ulicê Rakowieck¹
przywêdrowa³ S.Z. Ró¿ycki (ryc. 4), który po ucieczce z
transportu do Pruszkowa (30.08.1944 r.) mieszka³ u
teœciów w Piasecznie. Wespó³ z S. Tyskim zaj¹³ siê on rato-
waniem tego wszystkiego, co jeszcze pozosta³o. Wykopa³
on równie¿ czêœciowo zniszczone archiwalia, które zako-
pano w trakcie powstania. Ró¿ycki wystara³ siê równie¿ o
pisemne upowa¿nienie z Urzêdu Akcji Zabezpieczenia
Maj¹tku Pañstwowego (de facto zosta³ wiêc kierownikiem
instytutu w Warszawie), a po porozumieniu siê z w³adzami
wojskowymi uzyska³ os³onê wartownicz¹ przed szabrow-

nikami (Tyski, 1989). Zdoby³ tak¿e najniezbêdniejsze
przydzia³y ¿ywnoœciowe. Dwukrotnie zorganizowa³ rów-
nie¿ wysy³kê skrzyñ z ocala³ymi dokumentami do ówcze-
snej centrali PIG w Krakowie.

W miarê up³ywu czasu do kilku nieopalanych pomiesz-
czeñ i sutereny zaczêli œci¹gaæ kolejni pracownicy instytu-
tu: Witold Jurkiewicz, Roman Koz³owski i Krystyna
Po¿aryska. W lutym pojawili siê E. Rühle i Regina Flesza-
rowa. Wkrótce zespó³ ten liczy³ 10 osób. Wszyscy pracow-
nicy mieszkali wówczas w jednej piwnicy (Tyski, 1989).
Na podstawie innych Ÿróde³ (Paw³owska, 2007) grupê tê
nale¿y uzupe³niæ o Wies³awê Ró¿yck¹ (¿onê profesora
Ró¿yckiego) oraz Stanis³awa Paw³owskiego. Ten ostatni
przyby³ z £odzi wraz z bratem Mieczys³awem. Przewidy-
wa³ on s³usznie, ¿e wobec ogromu prac ka¿de dodatkowe
rêce bêd¹ bardzo przydatne. Warunki bytowe by³y niezwy-
kle trudne, do tego dochodzi³y problemy z aprowizacj¹.
Szczególnie aktywn¹ „kuchark¹” okaza³a siê W. Ró¿ycka.
Druga kobieta z tej grupy — K. Po¿aryska by³a kontuzjo-
wana. Spad³a bowiem z uszkodzonych schodów by³ego
mieszkania i wymaga³a pomocy i opieki kolegów.

Ca³y wymieniony zespó³ ludzi — pionierów, którzy
jako jedni z pierwszych dotarli do zrujnowanej Warszawy
— spontanicznie przyczyni³ siê do uporz¹dkowania i
zabezpieczenia przed rabunkiem szabrowników ocala³ego
z pogromu maj¹tku PIG (Paw³owska, 2007).

W tym samym czasie na horyzoncie pojawi³a siê nowa
postaæ — znany archeolog Ludwik Sawicki. Zacz¹³ on
organizowaæ Pañstwowe Muzeum Archeologiczne, rezy-
duj¹c w niezniszczonym lokalu Muzeum Narodowego. By³
on równie¿ dawnym cz³onkiem KPP ze sta¿em od 1919 r.,
tak wiêc musia³ siê wówczas liczyæ jako osoba niezwykle
wp³ywowa i uprzywilejowana.
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Ryc. 2. Henryk Œwidziñski, zdjêcie z lat 60. XX w. Fot. z Archi-
wum Fotografii Geologicznej CAG

Ryc. 3. Karol Bohdanowicz, dyrektor PIG w 1945 r. na tle ruin
gmachu PIG w Warszawie. Fot. z Archiwum Fotografii Geolo-
gicznej CAG



W niedzielê 18 lutego L. Sawicki zjawi³ siê niespodzie-
wanie u dyrektora Bohdanowicza w Krakowie, informuj¹c
go o przejêciu pieczy nad gmachami PIG w Warszawie i
przedstawiaj¹c pe³nomocnictwo otrzymane od delegata
Ministerstwa Oœwiaty, powierzaj¹ce mu tymczasowe obo-
wi¹zki kierownika PIG w Warszawie. Poinformowa³ rów-
nie¿, ¿e po zabezpieczeniu budynków zg³osi³o siê do niego
wielu pracowników PIG, w tym miêdzy innymi: S.Z Ró-
¿ycki, S. Tyski, S. Paw³owski i K. Po¿aryska.

Sytuacja sta³a siê co najmniej niezrêczna. Profesor
Bohdanowicz podziêkowa³ Sawickiemu za jego starania i
oœwiadczy³, ¿e nie mo¿e on byæ tymczasowym kierowni-
kiem PIG, poniewa¿ ju¿ sam obj¹³ te obowi¹zki. Znalaz³
jednak kompromisowe rozwi¹zanie i mianowa³ Sawickie-
go pe³nomocnikiem na terenie Warszawy.

Oficjalnie PIG zosta³ powo³any zarz¹dzeniem ministra
przemys³u Hilarego Minca z dnia 3.03.1945 r., na podsta-
wie Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
31.03.1938 r. o Pañstwowej S³u¿bie Geologicznej (DzURP
Nr 22, poz. 193) i nastêpnych zarz¹dzeniach ministra prze-
mys³u i handlu z dn. 7.04.1939 r.

Tak wiêc pomimo zasadniczych zmian ustrojowych,
jakie zasz³y w kraju po drugiej wojnie œwiatowej, zacho-
wano ci¹g³oœæ dzia³alnoœci PIG od 1919 r., powo³uj¹c siê
na dekrety przebywaj¹cego w tym czasie na emigracji w
Szwajcarii prezydenta RP Ignacego Moœcickiego.

W tych pierwszych, trudnych miesi¹cach oprócz zabie-
gów o zapewnienie podstawowych warunków bytowych
du¿y wysi³ek skierowano na organizacjê poszczególnych
wydzia³ów i dzia³ów instytutu, stawiaj¹c sobie za cel
mo¿liwie najszybsze uruchomienie prac wa¿nych w odbu-
dowie ¿ycia gospodarczego pañstwa. Przyjêto podzia³
instytutu na cztery wydzia³y: Wêgli (Stanis³aw Doktorowicz-
-Hrebnicki), Rud (Roman Krajewski), Geologii Regional-
nej (H. Œwidziñski) i Geofizyki Stosowanej (Tadeusz
Olczak). Poza wydzia³ami istnia³y: pracownia chemiczna,
archiwa (rêkopisów i map) i biblioteka. Du¿¹ uwagê skie-
rowano na przejêcie materia³ów pozostawionych przez
w³adze okupacyjne. Wiele wyjazdów pracowników, przede

wszystkim na Œl¹sk, pozwoli³o zasiliæ bibliotekê, archiwa i
inwentarz instytutu. Rozpoczêto równie¿ starania o rewin-
dykacjê instrumentów, materia³ów archiwalnych itp.
wywiezionych do Niemiec i odnalezionych przez komisje
rewindykacyjne.

Warto wiedzieæ, ¿e w czasie ofensywy armii radziec-
kiej, w kierunku Morawskiej Ostrawy i Wroc³awia, dowo-
dzonej przez marsza³ka Koniewa dyrektor PIG prze-
kazywa³ informacje in¿ynierom wojskowym oraz saperom
o budowie geologicznej powierzchni na ró¿nych drogach
oraz warunkach przejezdnoœci (Bohdanowicz, 1946).

Wczesn¹ wiosn¹ 1946 r. przyjecha³ do Krakowa z
Kielc Jan Czarnocki, który wyst¹pi³ do Bohdanowicza z
propozycj¹ zorganizowania w Kielcach terenowej placów-
ki PIG. Propozycja ta by³a równie¿ poparta przez G³ówny
Urz¹d Planowania Przestrzennego. Profesor Bohdanowicz
odrzuci³ tê propozycjê. Wówczas Czarnocki zwolni³ siê z
zajmowanego stanowiska, niemniej jednak nadal bra³
udzia³ w planowanych pracach geologicznych PIG
zwi¹zanych z regionem œwiêtokrzyskim. By³ on równie¿
jednym z inicjatorów utworzenia, a nastêpnie dyrektorem
(do 1947 r.) Instytutu Badañ Regionalnych w Kielcach
(Paw³owska, 2007).

Nie najlepiej uk³ada³a siê równie¿ wspó³praca z L. Sa-
wickim, który nieregularnie dowozi³ dotacje pieniê¿ne z
Ministerstwa Przemys³u i Handlu. Poniewa¿ du¿o czasu
poœwiêca³ sprawom Muzeum Archeologicznego, powsta³y
niesnaski pomiêdzy nim a grup¹ geologów z ulicy Rako-
wieckiej. W wyniku tych konfliktów S.Z. Ró¿ycki przyje-
cha³ w koñcu maja 1945 r. do Krakowa i z³o¿y³ proœbê o
zwolnienie. Proœba ta zosta³a przyjêta przez dyrektora
Bohdanowicza, a Ró¿ycki przeszed³ do pracy w Biurze
Odbudowy Stolicy.

Sprawa odbudowy zniszczonych budynków na ulicy
Rakowieckiej utknê³a w martwym punkcie; pojawi³y siê
natomiast pog³oski, ¿e g³ówny gmach nie nadaje siê do
odbudowy i bêdzie wyburzony, a w tym miejscu powstanie
przejœcie parkowe pomiêdzy Rakowieck¹ a Polem Moko-
towskim.
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Ryc. 4. Zbigniew Ró¿ycki w trakcie pracy w laboratorium chemicznym, zdjêcie z 1929 r. Fot. z Archiwum Fotografii
Geologicznej CAG



W tym trudnym momencie dyrek-
tor Bohdanowicz po konsultacjach z
doœwiadczonymi pracownikami (m.in.
H. Œwidziñskim i R. Krajewskim)
uzna³, ¿e nale¿y odwo³aæ pe³nomocni-
ka w Warszawie (L. Sawickiego) i na
jego miejsce powo³aæ nowego, w oso-
bie E. Rühlego (ryc. 5). Chodzi³o miê-
dzy innymi o odzyskanie „pieczêci z
or³em”, która stanowi³a symbol
w³adzy. Pomimo pocz¹tkowych obaw
ceremonia przekazania pe³nomoc-
nictwa odby³a siê w przyjacielskim
nastroju przy dobrej herbacie i
p¹czkach z m¹ki UNRA w Muzeum
Narodowym, gdzie rezydowa³ L. Sa-
wicki.

Edward Rühle rozpocz¹³ dzia³ania
w Warszawie 1.08.1945 r. i niezw³o-
cznie uda³ siê na ulicê Lwowsk¹, gdzie
znajdowa³a siê komisja remontowa
Ministerstwa Przemys³u i Handlu.
Tutaj spotka³ w bramie znanego mu
sprzed wojny pracownika GUS, który
ucieszy³ siê niezmiernie, ¿e ¿yjê i zain-
teresowa³ siê, po co idê. Okaza³o siê,
¿e jest sekretarzem tej komisji remon-
towej i obieca³, ¿e po otrzymaniu
pisemka ode mnie uruchomi remont i
odbudowê. Szed³ w³aœnie do „Hilarego” (Minca) i chcia³,

a¿ebym z nim poszed³ — wykrêci³em siê, za du¿y zaszczyt —

do ministra (Rühle, 1984).
Nastêpnego dnia E. Rühle z³o¿y³ krótkie pismo do

Ministra Przemys³u i Handlu, w którym prosi³ o odbudowê
gmachu nale¿¹cego do PIG. Spotkany poprzedniego dnia
znajomy z GUS (Z. Rozum) poinformowa³ go, ¿e „Hilary”
bardzo siê ucieszy³, ¿e ¿yje, a wiadomoœæ o tym, ¿e jest
pe³nomocnikiem dyrektora Bohdanowicza, zrobi³a bardzo
dobre wra¿enie. Okaza³o siê, ¿e Minc s³ysza³ w trakcie
wojny wiele pochlebnych opinii o Bohdanowiczu.

Po tygodniu grupa oko³o 30 robotników zjawi³a siê z
³opatami na ulicy Rakowieckiej, rozpoczynaj¹c stopniow¹
odbudowê, która w efekcie umo¿liwi³a przeniesienie
dyrekcji z Krakowa do Warszawy we wrzeœniu 1946 r. Nie
wszystko przebiega³o jednak szybko i g³adko. Zacytujemy
tu wspomnienia E. Rühlego:

Otó¿ w grudniu 1946 r., gdy trwa³y jeszcze roboty

wykoñczeniowe w suterynach, Prof. K Bohdanowicz lubi³

oko³o po³udnia przejœæ siê po gmachu. Pewnego dnia

powiedzia³: Proszê Pana, ile razy o ró¿nej porze chodzê po
gmachu, to zawsze widzê, ¿e robotnicy siedz¹ po k¹tach,
gadaj¹, jedz¹, pal¹ — czy oni coœ robi¹? W pierwszych

dniach stycznia 1947 r. pojecha³em do Krakowa, trafi³em

na pogrzeb œp. Stefana Czarnockiego i przemawia³em w

imieniu PIG. Po powrocie kol. W. Jurkiewicz relacjonowa³

mi doœæ niespodziewanie zebranie w gmachu PIG kierow-

nictwa komisji remontowej Min. Prz. i Handlu z udzia³em

kilku dyrektorów, dyrekcji przedsiêbiorstwa remontowego,

przedstawicieli „œwiata pracy”, na które zaproszono

przede wszystkim gospodarza Instytutu Profesora wraz z

koleg¹ Jurkiewiczem. Chwalono szybkie i sprawne wyko-

nanie odbudowy. Prof. K. Bohdano-
wicz nie zabiera³ g³osu. Nalegano
jednak, a¿eby Profesor powiedzia³
choæ kilka s³ów, czy jest zadowolony.
Po d³u¿szym naleganiu Profesor
odrzek³, ¿e robotnicy przy szkleniu
dachu ukradli ponad tonê kitu minio-
wego i dach bêdzie przeciekaæ. Uczest-
nicy wszystkiego siê spodziewali tylko
nie tego. Szybko zamkniêto posiedze-
nie, a dyrektorzy z Ministerstwa zasta-
nawiali siê, czy zamiast premii i
orderów nie przekazaæ sprawy do pro-
kuratury. By³o to k³opotliwe. Po kilku
dniach powêdrowa³em do Minister-
stwa — prosili, a¿ebym zapyta³ siê
Profesora, czy oœwiadczenie umieœciæ
w sprawozdaniu i czy podtrzymuje zarzut.
Zapytany w tej sprawie prof. K. Bohda-
nowicz machn¹³ rêk¹ i odrzek³: Niech
robi¹, co chc¹. D³ugo siê zastana-
wia³em z kol. W. Jurkiewiczem, sk¹d
wiedzia³ o tym Profesor. Poniewa¿ na
strych nie zagl¹da³ — za trudne dojœ-
cie. Po pewnym czasie dowiedzieliœmy
siê, ¿e ¿ona jednego ze szklarzy, który
wynosi³ i szkli³ okoliczne domy, by³a
„pomoc¹ kuchenn¹” pani Bohdanowi-
czowej. Gdy raz przysz³a mocno zmal-

tretowana, poinformowa³a, ¿e znów by³a awantura w domu
z pijanym mê¿em. — A sk¹d on bierze pieni¹dze na wódkê?
— Jak to? Kitem PIG-u oszklili okna po³owy Mokotowa.
T¹ drog¹ dowiedzia³ siê Profesor i wygarn¹³ na „wielkiej
uroczystoœci”. Od tego czasu dyrektorzy Ministerstwa nie
¿yczyli sobie ¿adnej interwencji Profesora. Gdy czasem w
nastêpnych kilku miesi¹cach coœ trudnego trzeba by³o
za³atwiæ, wszystko szybko uzgadniali ze mn¹.

Niniejszy artyku³ zosta³ oparty w g³ównej mierze na dwóch
szczêœliwie zachowanych maszynopisach. Jeden z nich
sporz¹dzony przez H. Œwidziñskiego zosta³ odnaleziony w CAG.
Natomiast drugi, sporz¹dzony przez E. Rühlego, zosta³ przekaza-
ny autorom przez cz³onka rodziny Profesora — dr. Krzysztofa
Radlicza, emerytowanego pracownika PIG. T¹ drog¹ chcielibyœ-
my wyraziæ Mu serdeczne podziêkowania. Oba maszynopisy
znajduj¹ siê w archiwum Sekcji Historycznej PIG.
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