
Sylwetka naukowa zmar³ego w dniu 5 marca br. wybit-
nego uczonego, nestora polskiej geologii — Profesora
W³adys³awa Po¿aryskiego, zosta³a przedstawiona kilka-
krotnie w ostatniej dekadzie na ³amach Przegl¹du Geolo-
gicznego (Prz. Geol., vol. 49, nr 1, str. 18; Prz. Geol., vol. 54,
nr 1, str. 16), w tym tak¿e w poprzednim numerze czasopis-
ma (Prz. Geol., vol. 56, nr 4, str. 296) i nie wydaje siê
konieczne jej powtarzanie. W poni¿szym tekœcie chcia³bym
natomiast podaæ garœæ mniej ogólnie znanych informacji o
Profesorze.

Dziadek (i imiennik) Profesora by³ zes³añcem politycz-
nym na Syberiê Zachodni¹ od 1864 r., a rodzinny maj¹tek
Antusowo ko³o Dyneburga w guberni kowieñskiej zosta³
wtedy skonfiskowany. Kiedy w 1872 r. zes³añcom pozwo-
lono powróciæ do guberni zachodnich, zdecydowa³ siê
osiedliæ w Warszawie. Tu te¿ urodzi³ siê ojciec Profesora,
Mieczys³aw Po¿aryski (1875–1945), profesor elektrotech-
niki ogólnej i wybitny dydaktyk, od 1918 r. wyk³adowca na
Politechnice Warszawskiej, a po wojnie polsko-sowiec-
kiej, w której wzi¹³ udzia³ jako ochotnik, pierwszy dziekan
Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (funk-

cjê dziekana pe³ni³ przez 13 kadencji rocznych, ³¹cznie z
okresem wojny). Profesor Mieczys³aw Po¿aryski, nazywa-
ny ojcem elektryków polskich, by³ pierwszym prezesem
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które to honoruje
swoich zas³u¿onych cz³onków medalem jego imienia.
W 1901 r. o¿eni³ siê z Wand¹ Grzegorzewsk¹; W³adys³aw
by³ czwartym, najm³odszym dzieckiem i urodzi³ siê 4 grud-
nia 1910 r.

To w³aœnie ojciec zdeterminowa³ wybór drogi ¿yciowej
syna, przekonuj¹c go, aby zaj¹³ siê w ¿yciu nauk¹, wszyst-
ko jedno jak¹, bowiem tu cz³owiek mo¿e siê najpe³niej zre-
alizowaæ. Profesora od zawsze interesowa³a przyroda —
i na szczêœcie dla geologii w³aœnie z ni¹ zwi¹za³ swój los.
Chocia¿ Jego aktywnoœæ zawodowa nie ograniczy³a siê do
jednej tylko instytucji, to jak sam mawia³: mój zwi¹zek z
PIG to jest ca³e moje ¿ycie. Tu powsta³y Jego najwybitniej-
sze dzie³a, w tym Mapa tektoniczna Polski w epoce warys-
cyjskiej — jak mawia³ Profesor — najwa¿niejsza z Jego
map. Geologi¹ zajmowa³ siê z zami³owaniem w zasadzie
do koñca swojego ¿ycia — w ostatnich latach pasjonowa³
siê postêpem w interpretacji geologicznej eksperymentów
sejsmicznych POLONAISE’97 i CELEBRATION 2000 w
Europie Œrodkowej, które uwa¿a³ za prze³omowe dla geo-
logii polskiej (ryc. 1). W trakcie naszego ostatniego spotka-
nia w dniu 7 grudnia 2007 r., kiedy to w imieniu
Pañstwowego Instytutu Geologicznego sk³ada³em Mu
¿yczenia urodzinowe, przekaza³ mi swoje materia³y
dotycz¹ce CELEBRATION 2000 z proœb¹, abym dopilno-
wa³, ¿eby zosta³y one opracowane w PIG — bo tylko tam,
Jego zdaniem, mog¹ i powinny zostaæ opracowane. Temu
te¿ problemowi by³a poœwiêcona nasza ostatnia rozmowa
telefoniczna, miesi¹c przed œmierci¹ Profesora… Dodam,
¿e podczas ostatniego spotkania z ujmuj¹cym, cechuj¹cym
Go wdziêkiem oœwiadczy³: by³a to najwa¿niejsza wizyta w
tym roku i najpiêkniejsze kwiaty w tym roku, a na zakoñcze-
nie naszej przesz³o dwugodzinnej rozmowy z trosk¹
powiedzia³: ¿eby tylko Pana nie wygryŸli…
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Ryc. 2. Kamienio³om wapieni mszywio³owych turonu w Janikowie
k. Zawichostu (2001). Wszystkie fot. ze zbiorów rodzinnych Profesora

Ryc. 1. Konstancin (3.12.2006 r.) — w rozmowie z autorem



Warto dodaæ, ¿e bêd¹c ju¿ po dziewiêædziesi¹tce wizy-
towa³ ods³oniêcia poznane przez Niego w latach trzydzie-
stych ubieg³ego wieku (ryc. 2). By³ cz³owiekiem ogromnej
wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych, a szczególnie
botaniki — i tak dla przyk³adu las w Konstancinie nie mia³

przed Nim tajemnic; okreœli³ pozycjê taksonomiczn¹ ka¿-
dego rosn¹cego w nim drzewa (ryc. 3). O drzewach zreszt¹
potrafi³ opowiadaæ równie zajmuj¹co jak o geologii, zadzi-
wiaj¹c swoja erudycj¹ — w trakcie naszego ostatniego spo-
tkania wyjawi³, ¿e Jego ulubionym drzewem jest
tulipanowiec amerykañski, i marzy o tym, ¿eby jeszcze raz
zobaczyæ jesieni¹ dwa dorodne jego okazy, które kiedyœ
stwierdzi³ w Na³êczowie. Przyrodê, a zw³aszcza florê,
dokumentowa³ w trakcie swoich podró¿y zagranicznych na
przeŸroczach (mia³ ich 2000), które zwyk³ potem demon-

strowaæ przyjacio³om i znajomym, a w jesieni ¿ycia —
tak¿e wspó³mieszkañcom Domu Rencisty PAN, którzy po
kilkudziesiêciu pokazach doszli do wniosku, ¿e Pan Profe-
sor chyba wszêdzie ju¿ by³. Istotnie, mia³ okazjê goœciæ,
czy to jako turysta, czy w celach naukowych, w wielu egzo-
tycznych miejscach (ryc. 4), i wszêdzie tam wprost ch³on¹³
przyrodê. Oprócz przyrody Jego pasj¹ by³y tak¿e sztuka i
kultura — jak obliczy³, dane Mu by³o zwiedzenie 35 czo-
³owych muzeów w ró¿nych krajach. W podró¿ach tych nie-
kiedy towarzyszy³a Mu ¿ona, wybitny mikropaleontolog
profesor Krystyna Po¿aryska (1914–1989), z któr¹ prze¿y³
52 lata szczêœliwego ma³¿eñstwa (ryc. 5), a która — jak
sam mawia³ z pewnym smutkiem — wiêkszym uznaniem

cieszy³a siê w USA ni¿ w Polsce.
Jestem dzieckiem szczêœcia — mówi³ o sobie. Jego

ostatnim zamiarem — niestety niezrealizowanym — by³o
do¿ycie stu lat i doczekanie siê kompleksowej interpretacji
geologicznej CELEBRATION 2000. Zmar³ 5 marca 2008 r.

Tadeusz M. Peryt

360

Przegl¹d Geologiczny, vol. 56, nr 5, 2008

Ryc. 5. Bal Politechniki — Krystyna i W³adys³aw
Po¿aryscy (1939)

Ryc. 4. Ulubione zdjêcie Profesora, zrobione
na Curaçao (Antyle Holenderskie) w trakcie
podró¿y na Miêdzynarodowy Kongres
Geologiczny w Meksyku (1956)

Ryc. 3. Las w Konstancinie (1998)


