
Ni¿nej (por. Birkenmajer, 1977, fig. 7E, 38B). Pod forma-
cj¹ z Malinowej (cenoman-kampan) wyró¿niono tutaj for-
macjê z Huliny (alb-cenoman) podzielon¹ na dwa ogniwa:
³upków z Ubocza i radiolarytów z Gronia; seriê ³upkow¹
formacji wroniñskiej (alb) oraz cienki pakiet formacji szla-
chtowskiej (toark-aalen). W wyniku tych badañ (E. Gedl &
P. Gedl, 2001; Birkenmajer & Gedl, 2007; E. Gedl, 2007)
z przewa¿aj¹cej czêœci formacji huliñskiej i czêœci formacji
wroniñskiej wydzielono formacjê z Opaleñca (bajos) oraz
formacjê radiolarytów z Sokolicy (kelowej). W nastêp-
stwie tej rewizji omawiany profil uzyska³ niezwykle skom-
plikowan¹ interpretacjê tektoniczn¹ (fig. 4, Birkenmajer &
Gedl, 2007), co zasadniczo dyskwalifikuje go jako stano-
wisko stratotypowe formacji huliñskiej.

3) Kolejny chybiony zarzut to ten, i¿ pos³ugujemy siê
tylko argumentacj¹ kartograficzno-strukturaln¹. Skoro nasza
argumentacja biostratygraficzna nie trafia do przekonania
oponentów, to warto przypomnieæ, ¿e litostratygrafii nie da
siê kreowaæ bez kartografii geologiczno-strukturalnej.
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Kazimierz Grochowski (1873–1937) — zapomniany badacz z³ota Syberii

Robert NiedŸwiedzki
1

In¿ynier górnictwa Kazimierz Gro-
chowski (ryc. 1) nale¿y do najbardziej
fascynuj¹cych postaci w dziejach polskiej
geologii. W ci¹gu 28 lat odby³ kilkadzie-
si¹t wypraw badawczych po najdalszych
krañcach wschodniej Syberii oraz Mon-
golii i Mand¿urii, odkrywa³ z³o¿a z³ota,
srebra, wêgla nad Amurem, na Sacha-
linie i w Jakucji. Jako jeden z pierwszych

Europejczyków dotar³ nad górn¹ Ko³ymê na pó³nocny za-
chód od Magadanu i odkry³ tam z³oto, nie przypuszczaj¹c,
¿e k³adzie podwaliny pod przysz³¹ golgotê dziesi¹tków
tysiêcy wiêŸniów, w tym wielu Polaków. Zapocz¹tkowa³
znakomit¹ tradycjê polskich badañ geologicznych w Mon-
golii, zak³adaj¹c we wschodniej czêœci tego kraju wielkie
kopalnie z³ota oraz uzyskuj¹c dla siebie koncesjê na
wy³¹cznoœæ poszukiwañ i eksploatacji na terenie odpowia-
daj¹cym powierzchni Szwajcarii. Bada³ tak¿e z³o¿a z³ota
na Alasce, zaledwie 12 lat po zakoñczeniu s³ynnej gor¹czki
z³ota. W Stanach Zjednoczonych zaprzyjaŸni³ siê z Jac-
kiem Londonem, na tyle blisko, ¿e wkrótce znakomity
pisarz zosta³ œwiadkiem na jego œlubie. Przez ca³y okres
podró¿y po Syberii i Mongolii dokumentowa³ ¿ycie miej-
scowych plemion, opracowywa³ s³owniki i gramatykê
lokalnych jêzyków oraz gromadzi³ wielkie zbiory etno-

graficzne i archeologiczne. W ostatnich dekadach ¿ycia by³
jednym z przywódców du¿ej Polonii w Mand¿urii, wspó³-
organizatorem i redaktorem naczelnym polskich gazet
w Harbinie, dyrektorem tamtejszego liceum polskiego,
jednoczeœnie finansowa³ i kierowa³ kilkoma ekspedycjami
archeologicznymi w mongolskiej czêœci Mand¿urii.

Pomimo tak bogatego ¿yciorysu K. Grochowski pozo-
staje prawie zupe³nie zapomniany, choæ w podró¿ach geo-
logicznych nie ustêpowa³ takim s³awom jak I. Domeyko,
K. Bohdanowicz, J. Morozewicz. Wynika to przede wszyst-
kim z faktu, i¿ karierê geologiczn¹ zwi¹za³ z koncernami
poszukuj¹cymi i wydobywaj¹cymi z³oto, a w firmach tych
zachowanie w tajemnicy wyników badañ urasta do rangi
przykazania boskiego. W dodatku K. Grochowski nale¿a³
do tych ludzi, którzy ca³e ¿ycie poœwiêcaj¹ ekspedycjom
i pracy spo³ecznej, na publikowanie wyników nie mia³
przewa¿nie czasu wobec kolejnych przygotowywanych
wypraw, a jeœli ju¿ publikowa³, to w naukowych pismach
Mand¿urii, których rezonans miêdzynarodowy by³ nie-
wielki. Wydaje siê wiêc, ¿e niedawno miniona 70. rocznica
œmierci znakomitego geologa jest w³aœciw¹ okazj¹ przypo-
mnienia jego niebagatelnych osi¹gniêæ.

Artyku³ bazuje na faktografii podanej w pracach
Edwarda Kajdañskiego (1982, 1986), który odszuka³ w Bi-
bliotece Narodowej dzienniki geologicznych podró¿y
Grochowskiego (sygnatura biblioteki 10.379/18, k.3 patrz
Wójcik, 1997), czêœæ z nich opracowa³ i wyda³ drukiem,
a na podstawie ca³oœci napisa³ obszern¹ biografiê, za-
wieraj¹c¹ tak¿e dane uzyskane od rodziny i z publikacji
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Grochowskiego. Niestety, ksi¹¿ki Kajdañskiego, wydane
w niewielkim nak³adzie i w lokalnych wydawnictwach, s¹
trudno dostêpne mi³oœnikom geologii. Krótki biogram
Grochowskiego zamieœci³ te¿ Samuj³³o (1960), a drobne
wzmianki o nim s¹ w pracy Wójcika (1997).

Kazimierz Grochowski urodzi³ siê 26 stycznia 1873 r.
w Kochawinie ko³o ¯ydaczowa (lwowskie), do liceum
uczêszcza³ we Lwowie i w Jaœle, ale zagro¿enie wynik³e
z niepodleg³oœciowej dzia³alnoœci m³odego ucznia wymu-
si³o na nim osiedlenie siê w Krakowie, w którym ukoñczy³
szko³ê œredni¹. Nastêpnie studiowa³ górnictwo, kolejno na
uniwersytecie w Wiedniu, w Szkole Górniczej w Leoben,
akademiach górniczych w Przybramie i Freibergu, gdzie
w roku 1901 uzyska³ tytu³ in¿yniera górnictwa. W trakcie
studiów pracowa³ krótko jako górnik w kopalniach wêgla
kamiennego Westfalii i Alzacji oraz przy wydobyciu ropy
naftowej w Schodnicy ko³o Borys³awia, gdzie by³ jeden
z najwiêkszych ówczesnych oœrodków wydobycia ropy
w Galicji. Jako poddany cesarza Franciszka Józefa odby³
s³u¿bê wojskow¹ w Budapeszcie, a nabyta wówczas umie-
jêtnoœæ obchodzenia siê z broni¹ okaza³a siê ju¿ nied³ugo
bardzo przydatna. Wkrótce po studiach podj¹³ decyzjê
o emigracji zarobkowej do Rosji. Dla wspó³czesnego Polaka
mo¿e to byæ zaskakuj¹ce, gdy¿ nasi rodacy z regu³y szukali
maj¹tku za oceanem lub w Europie Zachodniej, a carska
Rosja kojarzy siê nam raczej z zes³aniami i wieloma upo-
karzaj¹cymi utrudnieniami w zdobywaniu wykszta³cenia
czy pracy. Jednak¿e pocz¹tek XX w. to okres wielkiej
prosperity gospodarczej w Rosji, wzrostu zamo¿noœci
spo³eczeñstwa i popytu na wykszta³conych specjalistów
w szybko rozwijaj¹cym siê przemyœle. W dodatku Gro-
chowski, jako cudzoziemiec bêd¹cy pod opiek¹ swoich
w³adz, móg³ liczyæ na lepsze traktowanie ni¿ polski oby-
watel Rosji. Maj¹c doœwiadczenie w pracy w kopalniach
wêglowych, przyj¹³ ofertê z Donbasu, gdzie wkrótce zosta³
dyrektorem kopalni Wale¿niowskaja. Po kilku latach
zorientowa³ siê jednak, ¿e znacznie bardziej ekscytuj¹ce
zadania czekaj¹ geologa na Syberii.

Wydobycie z³ota na Syberii, a¿ do schy³ku XIX w.,
opiera³o siê wy³¹cznie na pracy rêcznej wspomaganej naj-
bardziej prymitywnymi urz¹dzeniami o znikomej wydaj-
noœci. Z drugiej strony, wielkie odleg³oœci i dzikoœæ
terenów z³otonoœnych, brak kwalifikowanych robotników,
koniecznoœæ op³acania eskorty chroni¹cej przed atakami
wrogiej wobec górnictwa miejscowej ludnoœci, a czasem
tak¿e konkurencji, wymaga³y niema³ych nak³adów na
organizacjê wypraw poszukiwaczy z³ota. Legendarne
³apownictwo wszelkich w³adz syberyjskich (por. £ukaw-
ski, 1981) dodatkowo stwarza³o znaczne koszty wydoby-
cia. W takich warunkach op³acalna by³a eksploracja
wy³¹cznie najbogatszych i dogodnie po³o¿onych nad
rzecznymi szlakami transportowymi z³ó¿, przede wszyst-
kim rozsypiskowych (z których pochodzi³o ponad 93%
wydobycia w Rosji, co by³o specyfik¹ tego kraju, gdy¿
np. w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie ponad 50%
z³ota uzyskiwano ze z³ó¿ pierwotnych, por. Bohdano-
wicz, 1952). Z³oto ze z³ó¿ pierwotnych wydobywano tylko
w przypadkach jego wyj¹tkowej koncentracji. St¹d te¿
charakterystyczny dla historii wydobycia z³ota na Syberii
jest gwa³towny wybuch aktywnoœci górniczej na danym
obszarze, powstawanie w krótkim czasie setek stanowisk
wydobywczych, przynosz¹cych w³aœcicielom bajeczne
fortuny, a nastêpnie bardzo szybkie zamieranie wydobycia,
wskutek wyczerpania najbogatszych i ³atwych w eksplo-
atacji z³ó¿. Poniewa¿ zagospodarowanie Syberii sz³o od

zachodu, to fala gor¹czki z³ota przesuwa³a siê ca³y czas na
wschód (por. £ukawski, 1981). W latach 1858–1866
odkryto pierwsze du¿e z³o¿a z³ota w zabajkalskiej czêœci
Syberii Wschodniej i w 1867 r. wybuch³a tam gor¹czka
z³ota, pocz¹tkowo w ob³asti amurskiej, w póŸniejszych
latach tak¿e w po³udniowej Jakucji i ob³asti nadmorskiej.
O bogactwie z³ó¿ niech œwiadczy fakt, i¿ z jednego tylko
bogatego stanowiska Wasiljewskiego w ci¹gu roku wymy-
to 823,5 kg z³ota. Na prze³omie lat 70. i 80. XIX w.
ca³kowita produkcja w prowincji amurskiej wynosi³a
prawie 5,5 t z³ota rocznie, czyli 3,5% œwiatowego wydoby-
cia tego kruszcu (por. Bohdanowicz, 1952). Jednak¿e ju¿
od 1890 r. wydobycie zaczê³o siê raptownie zmniejszaæ
(Koszelewa, 2006), a przenieœæ poszukiwañ bardziej na
wschód siê nie da³o, bo rozci¹ga³ siê tam Pacyfik. Z kolei
tereny Czukotki, po serii dotkliwych klêsk zadanych Rosji
przez Czukczów, by³y w praktyce niezale¿ne od w³adz car-
skich (Zujew, 1998) i niedostêpne dla kompanii górni-
czych. Z³o¿a Syberii Zachodniej, zawsze ubo¿sze od
dalekowschodnich, by³y w dodatku bardziej wyeksploato-
wane, podobnie jak i uralskie. W tej sytuacji najwiêksze
koncerny rosyjskie zdecydowa³y siê na du¿e inwestycje
w nowoczesny sprzêt, umo¿liwiaj¹cy eksploatacjê dotych-
czas pomijanych z³ó¿, a tak¿e na prowadzenie szcze-
gó³owych prac poszukiwawczych w ca³ej wschodniej
Syberii. Jednoczeœnie w swych poszukiwaniach po³o¿y³y
wiêkszy nacisk na rozpoznanie i pozyskanie innych ni¿
z³oto kopalin u¿ytecznych. Podjêto te¿ decyzjê wpuszcze-
nia na rynek firm europejskich i amerykañskich. Zmiany te
okaza³y siê skuteczne, gdy¿ w pierwszych latach XX w.
rejon amurski sta³ siê g³ównym producentem z³ota w Rosji
(Koszelewa, 2006). Wzrost znaczenia specjalizacyjnych
prac i sprzêtu skutkowa³ wzrostem zapotrzebowania na
wyedukowanych in¿ynierów i geologów.

W tej sytuacji in¿. Grochowski przyby³ w kwietniu
1906 r. do W³adywostoku i zosta³ zatrudniony w The
Okhotsk Gold Mining Company za 2400 rubli rocznie. Jego
obowi¹zki by³y bardzo rozleg³e. Wizytowa³ istniej¹ce
kopalnie pod k¹tem mo¿liwoœci ich mechanizacji, w tym
wprowadzenia drag (statków wydobywaj¹cych osad z³oto-
noœny z dna rzeki, zwykle te¿ przerabiaj¹cych go na miej-
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Ryc. 1. In¿ynier Kazimierz Grochowski. Fot. ze
zbioru E. Kajdañskiego



scu). Jeszcze w tym samym roku odby³ 6 krótkich
ekspedycji rozpoznawczych, m.in. nad jezioro Chanka
(ryc. 2), nad wybrze¿a okolic W³adywostoku (Zatoka
Ussuryjska) i Nachodki (Zatoka Wrangla). W swoich
raportach dokumentowa³ wyst¹pienia rud ¿elaza, miedzi,
a tak¿e grafit, ochrê i z³oto. Kolejny rok to 10 wypraw do
Kraju Ussuryjskiego i w góry Sichote Alin (ryc. 2). Jesie-
ni¹ 1908 r. wzi¹³ urlop i zosta³ kierownikiem ekspedycji
poszukiwawczej w rosyjskiej czêœci Sachalinu, nastawio-
nej tym razem nie na z³oto, a g³ównie na z³o¿a wêgla
kamiennego i ropy naftowej. Po raz pierwszy kierowa³
du¿ym i dobrze wyposa¿onym zespo³em ludzi, w dodatku
dosta³ 2,5 razy wy¿sze pobory ni¿ u poprzedniego pra-
codawcy. Wyprawa, zakoñczona w marcu 1909 r., nie
odnios³a sukcesu w odkryciu ropy, natomiast odnalaz³a
liczne i bogate pok³ady wêgla.

Warunki badañ by³y niezwykle ciê¿kie. Oprócz obiek-
tywnych trudnoœci zwi¹zanych z klimatem i dzikoœci¹ nie-
zagospodarowanej przyrody, podró¿owaniem w zimie (ze
wzglêdu na zamarzniête rzeki u³atwiaj¹ce wêdrówkê), nie-
dok³adnoœci¹ map, problemem by³ fakt, i¿ firma Okhotsk
nale¿a³a do niezbyt zamo¿nych i choæ w odró¿nieniu od
wielu mniejszych syberyjskich przedsiêbiorstw poszuki-
wawczych pobory p³aci³a uczciwie, to na wyposa¿enie
wypraw sk¹pi³a. Podobnie by³o u nastêpnych pracodaw-
ców. O ile wiêc ekspedycja K. Bohdanowicza (1895–1899)
op³acana z funduszy pañstwowych kosztowa³a 250 tys.

rubli, o tyle czêœciowo powtarzaj¹ca trasê Bohda-
nowicza wyprawa Grochowskiego z lat 1910–1911
zamknê³a siê sum¹ 6 tys. rubli. Grochowski
podró¿owa³ zatem bez Kozaków, z minimalnym
personelem pomocniczym, co by³o bardzo niebez-
pieczne, gdy¿ miejscowe plemiona s³usznie koja-
rzy³y geologów z zaborem pastwisk pod budowê
kopalni i osad, trzebieniem zwierzyny przez górni-
ków i wszelkimi negatywnymi skutkami cywiliza-
cji. Dlatego nieobca im by³a prewencja, polegaj¹ca
na dyskretnym zastrzeleniu eksploratora i pocho-
waniu go w najbli¿szym bagnisku. Równie¿ liczni
indywidualni poszukiwacze z³ota z nienawiœci¹
odnosili siê do reprezentantów potê¿niejszych
firm, ruguj¹cych ich z dzia³ek z³otonoœnych. Bra-
kowa³o pieniêdzy nie tylko na ochronê, ale równie¿
na lekarstwa. Opisane w notatnikach terenowych
Grochowskiego leczenie ludzi popio³em z ogniska,
a chorych koni wiadrem wódki z sol¹ nie by³o
wszak szczytem medycyny tego okresu. Jednak¿e
doœwiadczenia terenowe nabyte w tak trudnych
warunkach oraz rozwiniêcie w terenie umiejêtno-
œci wyszukiwania drobnych wskazówek istnienia
w pobli¿u pokaŸnych z³ó¿ sta³o siê dla Grochow-
skiego bezcennym kapita³em, umo¿liwiaj¹cym pod-
jêcie pracy w 1909 r. w najpotê¿niejszej wschodnio
syberyjskiej kompanii górniczej — Górnoamur-
skiej Kompanii Górnictwa Z³ota (The Upper Amur
Gold Mining Co.).

Najstarsza w rejonie (za³o¿ona w roku 1867)
kompania by³a prawdziw¹ legend¹ Dalekiego
Wschodu, g³ównie za spraw¹ jej wspó³twórcy
Niko³aja Anosowa, odkrywcy z³ota wschodnio-
syberyjskiego. Znakomity poszukiwacz i jeszcze
lepszy biznesmen doprowadzi³ firmê do trwa³ego
rozkwitu. Pocz¹tki fortuny zdoby³ niezbyt piêknie,
gdy¿ jako kierownik rz¹dowej ekspedycji szu-
kaj¹cej z³ota zatai³ odkrycie wielkich z³ó¿ tego

kruszcu, a nastêpnie, gdy rz¹d na podstawie jego raportu
zrezygnowa³ z badanych obszarów, koncesjê na bogate
dzia³ki wykupi³ wspólnik Anosowa D. Bernadeki, od razu
zatrudniaj¹c Anosowa, a potem uczyni³ go wspó³w³aœci-
cielem. Jednak¿e wobec podw³adnych obaj przedsiêbiorcy
postêpowali uczciwie, zak³adali te¿ liczne instytucje kultu-
ralne, szko³y i szpitale dla rodzin pracowników. Co wiêcej,
ich firma bardzo wczeœnie zda³a sobie sprawê z wyczerpy-
wania ³atwo dostêpnych z³ó¿ i z koniecznoœci inwestycji
w poszukiwania nowych rejonów oraz mechanizacji pro-
dukcji. Na ekspedycje i przyuczenie do nowych technik
pieniêdzy nie szczêdzono. Du¿¹ wagê przywi¹zywano tak¿e
do prowadzenia archiwów, w których gromadzono raporty
licznych ekspedycji, a nawet tylko wzmianki o ciekawych
mineralizacjach uzyskane od spotkanych traperów i ludzi
tajgi. Na podstawie archiwalnych, pochodz¹cych sprzed
dekad informacji, opracowywano plany wys³ania dobrze
wyposa¿onych wypraw sprawdzaj¹cych. Trafienie do takiej
firmy by³o wielk¹ szans¹ dla Polaka.

Pocz¹tkowo Grochowskiemu powierzano krótkie, 1–2
miesiêczne ekspedycje w rejonie g³ównej siedziby firmy,
miasteczka Zeja, s¹siedniego Pasma Stanowego, nad górny
bieg rzek Amga i A³dan (ryc. 2). Oprócz celów praktycz-
nych mia³y one zapewne przetestowaæ nowego geologa.
W czasie jednej z nich na prze³omie paŸdziernika i listopa-
da 1909 r. Grochowski odkry³ pokaŸn¹ ¿y³ê kwarcu bogato
okruszcowan¹ z³otem. To da³o mu awans i w styczniu 1910 r.
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rzekami i miejscowoœciami wymienionymi w tekœcie oraz obszarem
koncesji wydobywczej K. Grochowskiego w Bardze



zosta³ kierownikiem wielkiej wyprawy wzd³u¿ rzeki Uda
do Zatoki Udzkiej nad Morzem Ochockim, trwaj¹cej do
kwietnia 1910 r. PóŸniej poprowadzi³ jeszcze dwie zimowe
wyprawy w ten rejon oraz na Wyspy Szantarskie i pó³noc-
ne wybrze¿e Morza Ochockiego (listopad 1910–maj 1911 r.
i listopad 1911–maj 1912 r.). Ka¿da z nich oznacza³a ko-
niecznoœæ przemierzenia zim¹ po bezdro¿ach 1,5–2 tys. km.
Z codziennych pomiarów meteorologicznych zapisanych
w dzienniku Grochowskiego wynika, ¿e badania prowadzi³
przy mrozach zazwyczaj –30°C do –40°C, bywa³y zaœ dni
z pomiarami rzêdu –57°C. Wêdrówkê utrudnia³a tak¿e
pokrywa œnie¿na, zazwyczaj 50–100 cm, a sta³e oblodzenie
zboczy przemierzanych gór kilkakrotnie zagra¿a³o ¿yciu
badaczy.

Praca geologa w prywatnej firmie wi¹za³a siê tak¿e
z koniecznoœci¹ wielkiej dyskrecji. Nie gardzono wtedy
nielegalnie zdobytymi raportami konkurencyjnych firm
poszukiwawczych, rozwijano szpiegostwo przemys³owe,
musiano te¿ wystrzegaæ siê indywidualnych, drobnych
poszukiwaczy, którzy chêtnie korzystali z wszelkich
pog³osek o nowych z³o¿ach. Dlatego kierownik wypraw
by³ odpowiedzialny nie tylko za w³asn¹ dyskrecjê, ale te¿
za milczenie pracowników, których sam dobiera³. Wiemy,
¿e Grochowski unika³ zatrudniania zes³añców krymi-
nalnych czy by³ych kator¿ników, ludzie ci bowiem byli
³atwo przekupni, natomiast chêtnie przyjmowa³ zes³añców
politycznych, dla których dane s³owo honoru by³o zobo-
wi¹zuj¹ce. W dziennikach Grochowskiego s¹ opisy sytu-
acji, gdy odkry³ ¿y³y okruszcowane z³otem, jednak nie
bada³ ich, gdy¿ w okolicy sta³y domostwa miejscowych,
których mog³yby zaalarmowaæ szczegó³owe prace badaw-
cze i wskazaæ im nowe z³o¿a. W takiej sytuacji geolog
odnotowywa³ tylko lokalizacjê i bra³ skromne próbki,
deponuj¹c w archiwum informacje o perspektywicznym
miejscu.

W trakcie wielomiesiêcznych wypraw Grochowski by³
zobowi¹zany do przekazywania przez goñców raportów
z terenu, które zazwyczaj wskazywa³y na wybuch epidemii
w ekspedycji, gdy¿ by³y to d³ugie listy z chorobami tra-
pi¹cymi uczestników i potrzebnymi lekami. W istocie
ka¿demu lekowi lub chorobie przyporz¹dkowywano w cen-
trali odpowiedni typ surowca odkryty przez geologów. Jak
wynika z listy podanej przez Kajdañskiego (1982), szcze-
gólnie cieszono siê z zamówieñ leków na szkorbut, bo
oznacza³o to odkrycie z³o¿a z³ota, reumatyzm budzi³ tylko
nadziejê, sygnalizuj¹c potencjalne, ale nie przebadane
gruntownie wyst¹pienia z³ota. Podobnie zamówienie chi-
niny lub salicylu — oba mówi³y o odkryciu ¿y³y kwarcu,
z tym ¿e pierwsze oznacza³o piryt w kwarcu, a drugie
stwierdzone z³oto w kwarcu. ¯¹danie wys³ania partii rycy-
ny informowa³o o odkryciu molibdenu, piramidonu i jodo-
formu zaœ — odpowiednio srebra i miedzi.

W lipcu 1912 r. Grochowskiego wys³ano w podró¿
szkoleniow¹ do Kalifornii i na Alaskê, by przestudiowa³
pod k¹tem u¿ytecznoœci dla kopalñ Syberii najnowsze
modele maszyn górniczych, w tym drag oraz systemów
hydraulicznego wymywania z³ota. W czasie pó³rocznej
podró¿y zwiedza³ kopalnie z³ota i srebra na Hawajach.
W San Francisco pozna³ Jacka Londona, z którym nawi¹za³
przyjacielskie stosunki dziêki wspólnym doœwiadczeniom
poszukiwaczy z³ota. Co wa¿niejsze, spotka³ tu przysz³¹
¿onê. We wrzeœniu 1912 r. by³ ju¿ na Alasce, gdzie oprócz
studiów tamtejszych kopalñ i maszyn górniczych wpl¹ta³
siê prawdopodobnie w iœcie londonowsk¹ awanturê, znan¹
tylko z publikowanego, beletryzowanego opowiadania

samego Grochowskiego oraz enigmatycznych wzmianek
w jego dzienniku. Zg³osi³a siê do niego grupa poszukiwa-
czy z³ota, którzy znaleŸli bonanzê po drugiej stronie cieœni-
ny Beringa, w Czukotce. Nie mieli jednak œrodków na
sfinansowanie kolejnej wyprawy. Grochowski te œrodki
dostarczy³ i wzi¹³ udzia³ w nielegalnej ekspedycji, która
potwierdzi³a istnienie bardzo bogatego z³o¿a rozsypisko-
wego. Tu¿ po odkryciu zostali zaatakowani przez wo-
jowniczych Czukczów, z którymi w walce gin¹ kolejno
wszyscy uczestnicy, poza rannym Grochowskim. Zdo³a³
on odp³yn¹æ opuszczonym statkiem wyprawy i na morzu
wpó³¿ywego geologa odnalaz³ szkuner japoñski.

Na Alasce dosta³ informacjê o mianowaniu go kie-
rownikiem ekspedycji do Bargi (wschodnia Mongolia
Wewnêtrzna, obecnie czêœæ prefektury Hulun Buir). Po
powrocie do Kalifornii wzi¹³ œlub i pañstwo m³odzi
natychmiast wyruszyli do Europy, przemierzaj¹c ca³e Sta-
ny Zjednoczone. Planowana mongolska wyprawa opóŸni³a
siê, wiêc zamiast tego 29 listopada 1913 r. obj¹³ kierow-
nictwo du¿ej ekspedycji, badaj¹cej a¿ do maja 1914 r.
wybrze¿a Morza Ochockiego oraz po³udniow¹ i œrodkow¹
Jakucjê. By³a to jego najwiêksza wêdrówka, w czasie któ-
rej przemierzy³ ponad 3 tys. km, koñcz¹c podró¿ w Jakucku.
Stamt¹d ruszy³ wreszcie do Bargi, gdzie przyby³ w czerwcu
1914 r. Tym razem jego zadaniem by³a przede wszystkim
budowa kopalñ na firmowej koncesji. Wkrótce zbudowane
przez Grochowskiego kopalnie dostarcza³y 437 kg z³ota
rocznie. Powoli dojrzewa³a te¿ u Grochowskiego idea zajê-
cia siê górnictwem na w³asn¹ rêkê. Starannie rozpozna³
z³o¿a Bargi, by na pocz¹tku 1916 r. otrzymaæ od miej-
scowych w³adz 50-letni¹ koncesjê wydobywcz¹ na obszar
40 tys. km2 nad rzek¹ Cha³chin Go³, s³ynn¹ z póŸniejszej
bitwy miêdzy armi¹ japoñsk¹ a sowiecko-mongolsk¹
w roku 1939 (teren koncesji zaznaczono na ryc. 2).

Za prawo wy³¹cznoœci eksploatacji na obszarze wiel-
koœci Szwajcarii polski in¿ynier zap³aci³ 1 tys. rubli, czyli
równowartoœæ 2 swoich miesiêcznych pensji z czasów pra-
cy na Sachalinie albo dziesiêciu koni wg cen syberyjskich.
Dodatkowo mia³ przekazywaæ pañstwu 15% przysz³ego
wydobycia z³ota, 4% platyny i srebra oraz 2% innych
surowców mineralnych, a tak¿e pokryæ pensjê dwóch kon-
trolerów (³¹cznie 2400 rubli rocznie). W porównaniu do
wspó³czesnych obci¹¿eñ kopalñ by³y to koszty znikome.
Co prawda tereny te by³y niespokojne, nawiedzane przez
znaczne oddzia³y bandytów i ró¿nych plemiennych wojsk,
które tylko nominalnie uznawa³y w³adze centralne. Tote¿
eksplorator musia³ te¿ ³o¿yæ na w³asnych stra¿ników oraz
na podarunki dla miejscowych ksi¹¿¹t i wp³ywowych
klasztorów lamajskich. Ju¿ w roku 1916 Grochowski zbu-
dowa³ miasteczko przemys³owe nazwane Fort Grochow-
ski, a w nim warzelnie soli, potem zaœ zak³ad produkcji
sody. Odkry³ z³o¿a z³ota i srebra, liczne pok³ady wêgla,
ochry, o³owiu, miedzi. Dodatkowo udokumentowa³ z³o¿a
³upków bitumicznych, z których planowa³ wytwarzaæ ropê
naftow¹.

Wiêksze inwestycje i prace wydobywcze zosta³y nagle
przerwane w 1917 r., gdy¿ K. Grochowski przyj¹³ ofertê
objêcia posady kierownika geologicznego ekspedycji
Uniwersytetu Helsiñskiego. Celem wyprawy by³o wszech-
stronne zbadanie m.in. geologii, etnografii, archeologii
Urianchaju (dziœ Tuwa, ryc. 2) i zachodniej Mongolii.
Terenów tych polski geolog wczeœniej nie zna³, co stano-
wi³o jedn¹ z przyczyn jego zainteresowania. Dodatkowej
motywacji, wobec koniecznoœci kosztownych inwestycji
na terenie koncesji, dostarcza³a wysoka ga¿a 2 tys. rubli
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miesiêcznie. I wreszcie presti¿, jakim by³a praca z g³ów-
nym kierownikiem ekspedycji, prof. Jakobem Sederhol-
mem, s³ynnym z publikacji o prekambrze i metamorfizmie,
kreatorem terminu migmatyt i odkrywc¹ jednej z pierw-
szych skamienia³oœci prekambryjskich — Corycium enig-
maticum.

Wyprawa rozpoczê³a siê w czerwcu 1917 r., a wiêc 3
miesi¹ce po wybuchu rewolucji lutowej, w czasie nara-
staj¹cej dzia³alnoœci oddzia³ów rewolucyjnych, niepodle-
g³oœciowych i pacyfikacyjnych wszelkiej maœci. Trwa³a do
koñca wrzeœnia, przynosz¹c odkrycia miedzi, z³ota i wêgla
w obszarze Ÿród³owym Jeniseju i w Urianchaju, a tak¿e
bogate kolekcje etnograficzne i archeologiczne, w których
pozyskanie mocno siê Grochowski zaanga¿owa³. Wybuch
rewolucji komunistycznej i ogólna anarchizacja spowodo-
wa³y skrócenie ekspedycji, która zamiast do zachodniej
Mongolii powróci³a wraz z Grochowskim do Helsinek.
Walki w Finlandii zmusi³y Polaka do pilnego opuszczenia
miasta i powrotu do Bargi kolej¹ transsyberyjsk¹ przez kraj
ogarniêty wojn¹ domow¹. Podró¿ trwa³a kilka miesiêcy,
a prawie u jej koñca, w Czycie, wojska Bia³ych znalaz³y
u polskiego in¿yniera szczegó³owe mapy topograficzne.
Nie pomog³y t³umaczenia, ¿e posiada je jako geolog
wracaj¹cy z ekspedycji terenowej. Bêd¹cego o krok od
egzekucji za szpiegostwo Grochowskiego uratowa³a inter-
wencja s³ynnego awanturnika, barona Ungerna.

Pomimo szczêœliwego powrotu do Bargi dalsze ko-
rzystanie z koncesji stopniowo stawa³o siê nierealne.
Problemy finansowe, ale przede wszystkim ogromny
wzrost bandytyzmu w Bardze, dzia³ania rozmaitych „armii
wyzwoleñczych” utrudnia³y inwestycje. Prawdziwy cios
zada³o jednak przejêcie w³adzy nad regionem przez rz¹d
chiñski, który anulowa³ wczeœniejsz¹ politykê miejsco-
wych, autonomicznych w³adz mongolskich. Praw w³asno-
œci do koncesji nie cofniêto, ale rozwój przemys³u w tym
rejonie by³ niemo¿liwy, choæby z powodu tradycyjnej nie-
chêci urzêdów chiñskich wobec Europejczyków, wzmoc-
nionej jeszcze po rzezi chiñskich wojsk w Mongolii
urz¹dzonej przez armiê Ungerna, z³o¿onej w czêœci z rosyj-
skich uciekinierów, którzy wczeœniej korzystali z goœcin-
noœci Chin.

Napiêta sytuacja sprawi³a, ¿e in¿ynier Grochowski prze-
niós³ siê w 1920 r. do bezpieczniejszego Harbinu, gdzie
³atwiej te¿ by³o o pracê. Choæ do koñca ¿ycia czyni³ stara-
nia wokó³ reaktywacji prac w swej koncesji, to w praktyce
musia³ siê zaj¹æ inn¹ dzia³alnoœci¹. Powrót do Polski nie
wydawa³ mu siê po¿¹dany ze wzglêdu na koniecznoœæ
pilnowania interesów koncesji, ale i dlatego, ¿e uwa¿a³,
i¿ znacznie lepiej wykorzysta sw¹ znajomoœæ Wschodu
w s³u¿bie bardzo licznej Polonii zamieszkuj¹cej wtedy
Harbin i ca³¹ Mand¿uriê. Do momentu ostatecznego po-
wrotu do Polski w 1934 r. Grochowski by³ jednym z najbar-
dziej czynnych i rzutkich liderów spo³ecznego i naukowego
¿ycia Polonii harbiñskiej. Zosta³ nauczycielem, a potem
dyrektorem polskiego liceum, wspó³twórc¹ i redaktorem
naczelnym najwiêkszego w Mand¿urii polskiego pisma
Tygodnik Polski, wydawanego a¿ do roku 1938, oraz reda-
ktorem i autorem kilku bardziej efemerycznych czasopism
i wydawnictw nieperiodycznych dostarczaj¹cych cennych
informacji o ¿yciu Polonii dalekowschodniej.

W Harbinie za³o¿y³ miêdzynarodowe Towarzystwo
badania Mand¿urii (Manchuria Research Society), które
szybko zdoby³o pokaŸne fundusze i sta³o siê g³ówn¹ insty-
tucj¹ badawcz¹ w regionie. W ramach tej organizacji kiero-

wa³ kilkoma du¿ymi ekspedycjami, tym razem jednak
archeologicznymi. Najwiêkszym osi¹gniêciem ekspedycji
by³o odkrycie i przebadanie wielkiego i œwietnie zachowa-
nego miasta na pó³noc od Hailaru, zwanego „miastem
Czyngis Chana”, datowanego na podstawie monet na XIII w.
i uznanego przez Grochowskiego za ówczesn¹ stolicê
m³odego Kubilaja, wielkiego chana. Odkrycie to zyska³o
w okresie miêdzywojennym spory rozg³os miêdzynarodo-
wy. Paradoksalnie zreszt¹ istnieje znacznie wiêcej arty-
ku³ów Grochowskiego na temat archeologii ni¿ geologii.
Tematy archeologiczne nie by³y bowiem objête tajnoœci¹,
a wyniki tych badañ stanowi³y w³asnoœæ in¿yniera, który
sam je finansowa³. Wreszcie publikacjom sprzyja³ fakt,
i¿ znacznie mniej czasu spêdza³ Grochowski w terenie,
móg³ wiêc siê poœwiêciæ pisaniu.

Bogate zbiory zebrane przez towarzystwo, w tym oso-
biœcie przez Grochowskiego, sta³y siê podstaw¹ muzeum
w Harbinie. Niektóre eksponaty wys³a³ on do instytucji
naukowych w Polsce, zw³aszcza do miasta swej m³odoœci
— Lwowa. Do Polski ekspediowa³ liczne okazy etno-
graficzne, archeologiczne i geologiczne ju¿ wczeœniej,
w czasie pracy dla Kompanii Górnoamurskiej i szczególnie
w okresie wyprawy z Sederholmem. Niestety wiêkszoœæ
tych kolekcji zaginê³a w czasie kolejnych wojennych
zawieruch.

Wyprawy mand¿urskie by³y ju¿ ostatnimi azjatyckimi
podró¿ami K. Grochowskiego. W 1934 r. powróci³ do
Polski i podj¹³ pracê w Polskiej Konwencji Wêglowej na
Górnym Œl¹sku. Po dwóch latach otrzyma³ od rz¹du fili-
piñskiego ofertê objêcia urzêdu dyrektora tamtejszej
kopalni z³ota. Filipiny w tym czasie bardzo aktywnie inwe-
stowa³y we wzrost wydobycia z³ota (od 1934 do 1941 r.
wzros³o o 400%, por. Bohdanowicz, 1952), by³a to wiêc
ciekawa naukowo propozycja i Grochowski podj¹³ kolejne
wyzwanie geologiczne. Podró¿owa³ do Manili przez Man-
d¿uriê, by jeszcze raz przyjrzeæ siê sprawie swej koncesji,
i w trakcie wizyty w Harbinie 12 marca 1937 r. dosiêgn¹³
go œmiertelny atak serca.

Praca nad artyku³em by³a finansowana z funduszy Uniwersy-
tetu Wroc³awskiego (2022/W/ING/07-47). Dziêkujê bardzo
recenzentowi dr. Stanis³awowi Wo³kowiczowi (PIG), którego
cenne uwagi przyczyni³y siê do polepszenia artyku³u, a tak¿e
p. Edwardowi Kajdañskiemu za uprzejme przejrzenie manu-
skryptu, opatrzenie go istotnymi komentarzami i udostêpnienie
zdjêcia K. Grochowskiego.
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