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Spaceruj¹c po warszawskich cmenta-
rzach warto odwiedziæ groby wielu wy-
bitnych polskich geologów.

Grób ojca polskiej geologii — Sta-
nis³awa Staszica (1755–1826), znakomi-
tego przedstawiciela polskiego oœwiece-
nia, polityka, ksiêdza, pisarza, organiza-
tora ¿ycia gospodarczego, spo³ecznego i
oœwiaty znajduje siê na Bielanach pod

pó³nocn¹ œcian¹ koœcio³a pw. Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny (dawny koœció³ Kamedu³ów)
przy ul. Dewajtis 3. Aktualnie koœció³ nale¿y do Wy¿szego
Metropolitalnego Seminarium Duchownego.

O miejscu pochówku Staszic zadecydowa³ w swoim
testamencie (Kukulski, 1926). Jego pogrzeb w dniu 24
stycznia 1826 r. by³ manifestacj¹ patriotyzmu ludnoœci
Warszawy, która t³umnie wyleg³a na trasê konduktu, bieg-
n¹c¹ od koœcio³a œw. Krzy¿a. Dochodzi³o do przepychanek
miêdzy studentami i kupcami o prawo do niesienia trumny.
Œwiadectwem czci i uwielbienia dla zmar³ego mog¹ byæ
te¿ s³owa Fryderyka Chopina napisane w liœcie do Jana
Bia³ob³ockiego z 12 lutego 1826 r.: ...trumnê jego odarli,
z mi³oœci i entuzjazmu i ¿e na pami¹tkê i ja mam kawa³ek
kiru, którym by³y okryte mary (Rudkowski, 2007). Grób

sta³ siê miejscem narodowych pielgrzymek, w tym licznej
m³odzie¿y studenckiej, ale te¿ ludzi prostych.

W 1856 r. na zrobionym z piaskowca nagrobku zosta³
umieszczony rzeŸbiarski portret Staszica, odlany z ¿eliwa
(ryc. 1). Identyczne egzemplarze znajduj¹ siê miêdzy inny-
mi w: Pa³acu Staszica, Pañstwowym Instytucie Geologicz-
nym i Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Wszystkie te
popiersia zosta³y odlane z tzw. modelu bia³ogoñskiego, któ-
ry znajdowa³ siê w zak³adach przemys³owych w Bia³ogonie
(dzisiaj Kielecka Fabryka Pomp). Autorstwo tej rzeŸby
nale¿y prawdopodobnie do Paw³a Maliñskiego (1790–1853)
(Olejniczak, 1995).

Georg Gottlieb (Jerzy Bogumi³) Pusch (1790–1846),
pierwszy nowoczesny geolog dzia³aj¹cy na ziemiach pol-
skich, wspó³twórca, wraz z Ludwikiem Zejsznerem
(1805–1871), fundamentów wiedzy o ich geologii, spoczy-
wa na starym i piêknym Cmentarzu Ewangelicko-Augs-
burskim przy ul. M³ynarskiej 54/56 (Szulc, 1989). Jego
grób znajduje siê w alei 12, nr 15 (ryc. 2).

Pusch by³ uczniem s³awnego Abrahama Gottloba Wer-
nera w Akademii Górniczej we Freibergu i nale¿a³ do
wybitnych geologów europejskich. Do Polski przyby³ w
roku 1816 z inicjatywy Staszica, aby obj¹æ profesurê w
nowo utworzonej Szkole Akademiczno-Górniczej w Kiel-
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Ryc. 2. Nagrobek Georga Gottlieba (Jerzego Bogumi³a)
Puscha

Ryc. 1. Nagrobek Stanis³awa Staszica. Wszystkie fot.
J.B. Miecznik



cach, pierwszej wy¿szej uczelni technicznej w naszym kra-
ju. Spêdzi³ w Polsce resztê ¿ycia, pozostawiaj¹c ogromn¹
spuœciznê. Jest autorem dwutomowej syntezy geologii Pol-
ski Geognostische Beschreibung von Polen (1833–1836),
atlasu geologicznego Geognostischen Atlas von Polen (1837)
i monografii paleontologicznej Polens Palaeontologie (1837)
(Garbowska, 1998).

Na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim znajduj¹ siê
jeszcze groby: Bronis³awa Rydzewskiego (1884–1945)
(ryc. 3), profesora, po odzyskaniu niepodleg³oœci organiza-
tora zak³adu geologii i muzeum przyrodniczego na Uniwer-
sytecie im. Stefana Batorego w Wilnie (aleja F, nr 1) i
profesora Edwarda Rühlego (1905–1988), cenionego kar-
tografa i badacza czwartorzêdu, zas³u¿onego dyrektora
Pañstwowego Instytutu Geologicznego (aleja 58, nr 35).
Wspomnieæ tu wypada o piêknej karcie wojennej profesora
Rühlego, który dzia³a³ w wojskowym wywiadzie topo-
graficznym, a od roku 1943 by³ pierwszym zastêpc¹ szefa
s³u¿by geograficznej Komendy G³ównej AK (Jaworowski,
2005).

Na nieistniej¹cym Cmentarzu Œwiêtokrzyskim, który
funkcjonowa³ w latach 1783–1836 pomiêdzy dzisiejszymi
ulicami: Nowogrodzk¹, Emilii Plater i Wspóln¹, w stronê
Marsza³kowskiej, zosta³ pochowany Marek Antoni Paw³owicz
(1789–1830). By³ on profesorem mineralogii na Uniwersyte-
cie Warszawskim i autorem rozprawy O w³asnoœciach i
pocz¹tku bazaltów (1822), stanowi¹cej g³os w tocz¹cym
siê wówczas w Europie istotnym sporze miêdzy neptuni-
stami i plutonistami, nale¿y dodaæ — na rzecz plutonistów.
O epitafium z miejsca pochówku Paw³owicza, w póŸniej-
szym czasie zniszczonym, wspomina Kazimierz W. Wój-
cicki (1858).

Najwiêcej grobów wybitnych polskich geologów znaj-
duje siê na Starych Pow¹zkach (Cmentarz..., 2002). W Alei
Zas³u¿onych pochowano trzech spoœród nich: Karola Boh-
danowicza (1864–1947) oraz znanych badaczy geologii
Gór Œwiêtokrzyskich — Jana Czarnockiego (1889–1951)
i Jana Samsonowicza (1888–1959).

Postaæ profesora Bohdanowicza by³a niezwyk³a. Jego
wielkie, trwaj¹ce wiele lat, wyprawy badawcze po œrodko-
wej i pó³nocnej Azji, od Persji, Kaukazu i Uralu przez
Tybet, Syberiê i Mand¿uriê po Kamczatkê i Alaskê, da³y
mu pozycjê jednego z najwybitniejszych eksploratorów i
znawców tego kontynentu w koñcu XIX wieku. Odkrywa³
z³o¿a wêgla, soli kamiennej, ¿elaza, z³ota i nefrytu, zajmo-
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Ryc. 3. Grobowiec rodzinny Bronis³awa Rydzewskiego

Ryc. 4. Nagrobek Karola Bohdanowicza



wa³ siê badaniami z³ó¿ ropy naftowej, cynku i o³owiu, wol-
framu i cyny, dzia³aj¹c w ró¿nych krajach Azji, Europy i
pó³nocnej Afryki (S³abczyñski, 1988). Po odzyskaniu nie-
podleg³oœci przez Polskê Bohdanowicz w³¹czy³ siê z wielk¹
energi¹ w pracê organizacyjn¹, pedagogiczn¹ i badawcz¹
na rzecz rozwoju polskiej geologii.

Nagrobek Bohdanowicza zosta³ ozdobiony rzeŸbiar-
skim portretem w formie medalionu odlanego w br¹zie,
autorstwa Wac³awa Kowalika (1913–1983) (Dubrowska &
So³tan, 1992) (ryc. 4).

Nie wszystkie groby siê zachowa³y. Nie ma œladu po
mogile Alfonsa Norberta Kumelskiego (1802–1853), jed-
nego z pierwszych w Polsce popularyzatorów geologii,
autora podrêczników: Rys systematyczny nauki o skamie-
nia³oœciach, czyli petrefaktologii (1826) i Zasady geogno-
zji wedle nauki Wernera (1827). Nic dziwnego, mogi³a
Kumelskiego by³a ziemna, bez nagrobka (Szenic, 1982).

W najstarszej czêœci cmentarza, miêdzy koœcio³em a
katakumbami (kwatera 8, rz¹d 6), jest po³o¿ony granitowy
grobowiec Hieronima £abêckiego (1809–1862) (ryc. 5),
który co prawda nie by³ geologiem, ale zas³u¿y³ siê geolo-
gii miêdzy innymi jako autor wartoœciowych publikacji —
dwutomowego Górnictwa w Polsce (1841) i S³ownika gór-
niczego (1868) — oraz t³umacz podrêcznika mineralogii i
geologii F.S. Beudanta, wydanego w Polsce w 1848 r.

Warto mo¿e wspomnieæ, ¿e w katakumbach naprzeciw
kwatery 4 le¿y profesor chemii Uniwersytetu Warszaw-
skiego Adam Maksymilian Kitajewski (1789–1837), który
dokona³ w 1830 r. skróconego polskiego przek³adu funda-
mentalnej syntezy budowy geologicznej Polski autorstwa

Puscha, pt. Krótki rys geognostyczny Polski i Karpat
pó³nocnych czyli opisanie zewnêtrznego ukszta³cenia i
wewnêtrznego sk³adu ziemi tego kraju z rêkopisu niemiec-
kiego, który, nawiasem mówi¹c, zosta³ wydany wczeœniej
ni¿ orygina³ niemiecki.

Okaza³y grobowiec rodziny Trejdosiewiczów, w któ-
rym zosta³ pochowany Jan Trejdosiewicz (1834–1900),
profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor publikacji o
paleozoiku Gór Œwiêtokrzyskich i trzeciorzêdzie Lubelsz-
czyzny (Samsonowicz, 1948), znajduje siê w kwaterze C,
w rzêdzie 2. Wykonany z piaskowca nagrobek zwieñcza
wykuta w kamieniu figura Matki Boskiej (ryc. 6).

Niedaleko bramy IV, w kwaterze 67 (rz¹d 6), jest
po³o¿ony grób rodziny Siemiradzkich, przyci¹gaj¹cy uwa-
gê ze wzglêdu na osobê Henryka Siemiradzkiego
(1843–1902), s³awnego malarza (ryc. 7). Pochowano go
u boku rodziców, Hipolita i Michaliny z Prószyñskich, ale
wkrótce potem zosta³ przeniesiony do krypty zas³u¿onych
w koœciele Na Ska³ce w Krakowie. Jego portret wszak¿e
pozosta³ na piaskowcowym obelisku góruj¹cym nad
nagrobn¹ p³yt¹. Wykute napisy informuj¹, ¿e w grobie le¿¹
ponadto: Wanda Przyjemska i Boles³aw Siemiradzki —
dzieci Henryka. Z treœci wydanej w roku 2000 ksi¹¿ki Zbi-
gniewa Wójcika o Józefie Siemiradzkim (1858–1933) wyni-
ka, ¿e w opisanym grobie miejsce wiecznego spoczynku
znalaz³ równie¿ ten znakomity geolog. Józef Siemiradzki
by³ stryjecznym bratem Henryka, wczeœnie osierocony
przez matkê, wychowywa³ siê pod opiek¹ stryjostwa —
Hipolita i Michaliny. O ile wiadomoœæ o jego pogrzebie na
Cmentarzu Pow¹zkowskim by³a opublikowana w Kurierze
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Warszawskim z 13 grudnia 1933 r., to wiedza o dok³adnym
miejscu pogrzebania cia³a z czasem zaginê³a, do czego
przyczyni³ siê brak jakiegokolwiek napisu o zmar³ym na
nagrobku, co mo¿na uznaæ za rzecz zdumiewaj¹c¹. Zbig-
niew Wójcik o miejscu pochówku dowiedzia³ siê wiele lat
po zdarzeniu od córki Józefa, Seweryny, uczestniczki
pogrzebu, dziœ ju¿ nie¿yj¹cej.

Józef Siemiradzki by³ wszechstronnym geologiem i
paleontologiem, autorem syntezy budowy geologicznej
ziem polskich, najpierw wydanej pt. Szkic geologiczny
Królestwa Polskiego, Galicji i krajów przyleg³ych (1891),
z nowoczesn¹ map¹, we wspó³autorstwie z Emilem Duni-
kowskim, który opracowa³ Karpaty. W latach 1903–1909
wyda³ w dwóch tomach rozwiniêt¹ wersjê pracy pt. Geolo-
gia ziem Polski, ale z pominiêciem Karpat. Jest tak¿e auto-
rem wielkiej monografii rodzaju Perisphinctes, pt. Mono-
graphische Beschreibung der Ammonitengatung Peri-
sphinctes (1898–1899).

Siemiradzki zas³u¿y³ siê jako podró¿nik, przyrodnik,
etnograf i badacz geologii Ameryki Po³udniowej, ale te¿
jako organizator pomocy dla polskiej emigracji w Brazylii
(Wójcik, 2000).

Józef Morozewicz (1865–1941) nale¿y do najwiêk-
szych postaci w historii polskiej geologii. By³ znakomitym
geologiem, mineralogiem i najwybitniejszym polskim
petrologiem swoich czasów. Prowadzi³ badania ska³ kry-
stalicznych na Wo³yniu, w Tatrach i Pieninach, zajmowa³
siê eksperymentami nad warunkami tworzenia siê mine-
ra³ów i ska³ w magmie, uczestniczy³ w geologicznych eks-
pedycjach badawczych na Uralu, na Nowej Ziemi i na

Wyspach Komandorskich na Morzu Beringa, odkrywaj¹c
wiele nieznanych minera³ów i odmian ska³. By³ profeso-
rem Uniwersytetu Jagielloñskiego, organizatorem Akade-
mii Górniczej w Krakowie, a przede wszystkim Pañstwo-
wego Instytutu Geologicznego w Warszawie i nastêpnie
jego wieloletnim dyrektorem (Urban & Graniczny, 2009).
Autokratyczny styl kierowania instytutem powodowa³
narastaj¹cy sprzeciw i krytykê poczynañ Morozewicza,
czêsto niesprawiedliw¹. W roku 1937 odszed³ na emerytu-
rê w poczuciu doznanej krzywdy.

Grób Morozewicza, wyraŸnie zaniedbany, zapadaj¹cy
siê, znajduje siê w kwaterze 225, rz¹d 2. Wykuty w andezy-
towej p³ycie nagrobka ma³o dziœ czytelny napis g³osi: Józef
Morozewicz Profesor Uniw. Jag. ¿y³ lat 76, zm. 12.VI.1941.

Nazwiska Morozewicza nie ma na kamiennych tabli-
cach przy bramie œw. Honoraty (brama II), na których
wykuto listy zas³u¿onych osób pochowanych na cmenta-
rzu, nie ma te¿ w ¿adnym z wydanych przewodników po
Cmentarzu Pow¹zkowskim. Nie pozosta³ po Nim œlad w
kancelarii cmentarza — ca³e archiwum sp³onê³o w 1944 r.
Odnalezienie grobu by³o nie lada problemem. W koñcu
informacjê o jego miejscu znalaz³em w publikacji Sta-
nis³awa Ma³kowskiego Józef Morozewicz — w dziesiêcio-
lecie zgonu 1941–1951.

Tu¿ obok w kwaterze 224 w rzêdzie 6 znajduje siê grób
Jana Lewiñskiego (1876–1939), badacza jury i czwartorzê-
du, organizatora ¿ycia naukowego przyrodników w zaborze
rosyjskim, potem profesora Uniwersytetu Warszawskiego,
popularyzatora geologii (ryc. 8).
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Ryc. 8. Nagrobek rodziny Lewiñskich

Ryc. 7. Nagrobek rodziny Siemiradzkich



Lista wybitnych przedstawicieli nauk o Ziemi pocho-
wanych na Cmentarzu Pow¹zkowskim nie jest krótka i nie
sposób wszystkich wymieniæ w krótkim artykule. Spoczy-
wa tutaj profesor Roman Koz³owski (1889–1977), paleon-
tolog œwiatowego formatu, twórca polskiej szko³y
paleontologicznej (kw. 284b, rz¹d 3), Stanis³aw Ma³kow-
ski (1889–1962), petrograf, twórca Muzeum Ziemi w War-
szawie (kw. 105, rz¹d 6), Czes³aw KuŸniar (1889–1955)
geolog i petrograf ska³ osadowych (kw. 112, rz¹d 4), Stefan
Zbigniew Ró¿ycki (1906–1988), geolog i polarnik (kw. 15,
rz¹d 2), Edward Passendorfer (1894–1984), badacz i popu-
laryzator geologii Tatr (kw. N, rz¹d 3), Kazimierz Smuli-
kowski (1900–1987), petrograf i mineralog (kw. a, rz¹d 5),
Józef Go³¹b (1904–1968), hydrogeolog (kw. 209, rz¹d 5),
Stefan Koz³owski (1928–2007), geolog i ekolog (kw. 33,
rz¹d 6) i ostatnio zmarli wybitni profesorowie geologii:
W³adys³aw Po¿aryski (1910–2008) (kw. 142, rz¹d 5) (ryc. 9)
i Ryszard Dadlez (1931–2008) (kw. 243, rz¹d 4).

Groby zas³u¿onych geologów mo¿na znaleŸæ tak¿e na
innych warszawskich cmentarzach (Mórawski, 1989). Na
Cmentarzu Wojskowym le¿¹ m.in.: profesor Bronis³aw
Halicki (1902–1962), geolog i geomorfolog (K14–1/2) oraz
Jan Wy¿ykowski (1917–1974), odkrywca polskiej miedzi
(A 35–4-4) (ryc. 10). Na Cmentarzu Komunalnym Pó³noc-
nym zosta³ pochowany profesor Zdzis³aw Pazdro
(1903–1987), hydrogeolog (W-VI–13-3), a na Cmentarzu
Bródnowskim profesor Henryk Makowski (1910–1997),
badacz amonitów i stratygraf (58F–4) i profesor Zbigniew
Kotañski (1927–2005), geolog tatrzañski, kartograf i popu-
laryzator geologii (10A–1-30).

Na Cmentarzu Wilanowskim, w jego pó³nocno-
zachodniej czêœci (blisko wejœcia z ulicy Obornickiej),
spoczywa profesor Wac³aw Ryka (1931–1996), petrograf,
badacz pod³o¿a krystalicznego pó³nocno-wschodniej Pol-
ski, a na nieodleg³ym Starym Cmentarzu parafialnym œw.
Katarzyny przy ul. Fosa 17 na S³u¿ewie profesor Jan Mali-
nowski (1922–1994), hydrogeolog (VIA–14).

Recenzentowi artyku³u Doc. dr. hab. Stanis³awowi Wo³ko-
wiczowi dziêkujê za konstruktywne uwagi i wskazanie ksi¹¿ki
Zbigniewa Wójcika o J. Siemiradzkim.
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Ryc. 9. Nagrobek W³adys³awa Po¿aryskiego

Ryc. 10. Nagrobek Jana Wy¿ykowskiego wed³ug pro-
jektu Barbary Zbro¿yny


