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Abstrakt. Pañstwowy Instytut Geologiczny w czasie II wojny œwiatowej zosta³ zreorganizowany i przemianowany na Amt für Bodenforschung, staj¹c siê czêœci¹ niemieckiej s³u¿by geologicznej. W tym czasie zatrudnieni geolodzy polscy wykonywali prace g³ównie z zakresu
geologii stosowanej, a badania naukowe zosta³y znacznie ograniczone. W okresie poprzedzaj¹cym wybuch Powstania Warszawskiego najcenniejsze materia³y zosta³y w tajemnicy przed okupantem zakopane, niemniej czêœæ dokumentów wywieziono w g³¹b Niemiec. W czasie
okupacji czêœæ pracowników PIG bra³a czynny udzia³ w ruchu oporu, specjalizuj¹c siê g³ównie w dostarczaniu materia³ów kartograficznych
oraz planów niemieckich fortyfikacji wojskowych. Sposób kierowania Instytutem przez prof. R. Brinkmanna spowodowa³, ¿e w tym czasie,
poza przypadkiem L. Horowitza, w³aœciwie nie by³o aresztowañ pracowników. Niemniej straty osobowe by³y doœæ znaczne. Pracownicy
i wspó³pracownicy Instytut ginêli w obozach zag³ady w pierwszym okresie wojny, w czasie Powstania Warszawskiego, wskutek prze¿yæ wojennych lub, jak B. Bujalski, zostali zamordowani przez NKWD.

S³owa kluczowe: Pañstwowy Instytut Geologiczny, II wojna œwiatowa, historia polskiej geologii.
Abstract. Polish Geological Institute was reorganized during Word War II renamed for Amt für Bodenforschung and included in the German geological survey. At that time, Polish geologists employed in “Amt” were performing mainly applied geological studies and scientific
investigations were very restricted. Before the Warsaw Uprising most precious materials had been secretly hidden. Unfortunately, some of
the documents were carried away to Germany. During occupation, part of the PGI staff was actively engaged in underground resistance. It
specialized in delivery of cartographic materials and plans of the German military constructions to the underground army. German director of
the Amt, Prof. R. Brinkmann behaved in such a way no employee was arrested, besides the case of L. Horwitz. Nevertheless, the personal
losses were significant. Many employees and collaborators of the Institute perished in concentration camps, during the Warsaw Uprising, due
to the hard conditions of the war or were murdered by the Nazi or, like B. Bujalski, by Soviet occupants.
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WSTÊP
W holu gmachu C Pañstwowego Instytutu Geologicznego, od strony ulicy Batorego, znajduje siê tablica upamiêtniaj¹ca jego pracowników i wspó³pracowników, którzy
zmarli b¹dŸ zginêli w trakcie ostatniej wojny (fig. 1). Zosta³a
ona ods³oniêta w 1948 r. (Rühle, Tyski, 1989). Na tablicy
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widnieje napis: Krew swoj¹ i ¿ycie z³o¿yli w ofierze, gin¹c
w walkach, obozach koncentracyjnych lub wskutek ciê¿kich
prze¿yæ drugiej wojny œwiatowej 1939–1945, oraz 25 nazwisk, poczynaj¹c od Bronis³awa Bañskiego po Stanis³awa
Paw³owskiego. Znajduje siê na niej równie¿ nazwisko d³ugo-
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Fig. 1. Tablica pami¹tkowa w Pañstwowym Instytucie Geologicznym – Pañstwowym Instytucie Badawczym w Warszawie
(budynek C)
Commemorative Plaque at the Polish Geological Institute – National Research Institute in Warsaw (building C)
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letniego pracownika Instytutu profesora Józefa Morozewicza. W artykule z 1989 r. Rühle i Tyski skrótowo opisali losy
wojenne niektórych z wymienionych osób. Dzisiaj, w przypadku wielu z nich, dysponujemy pog³êbion¹ wiedz¹ o ich
dziejach, nie istniej¹ równie¿ ograniczenia zwi¹zane z cenzur¹. Pochylmy siê wiêc i wspomnijmy te ciê¿kie i tragiczne
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czasy, jak równie¿ tych, którzy odeszli. Autorom niniejszego
artyku³u uda³o siê dodatkowo zebraæ informacje o pracownikach i wspó³pracownikach Instytutu, których nazwiska nie
widniej¹ na tablicy, a którzy równie¿ zginêli w czasie zawieruchy wojennej (Irena D¹bkowska, Stanis³aw Wo³³osowicz).

FUNKCJONOWANIE (LUB DZIA£ALNOŒÆ) PIG W CZASIE OKUPACJI
W dniach 5 i 6 wrzeœnia 1939 r. personel Instytutu na ustne polecenie Ministra Przemys³u i Handlu zosta³ ewakuowany z Warszawy, a na miejscu pozosta³a nieliczna grupa tych,
którzy mieli roztoczyæ opiekê nad zbiorami, gmachami oraz
ca³ym maj¹tkiem Instytutu. Karol Bohdanowicz przekaza³
obowi¹zki dyrektora Józefowi Zwierzyckiemu. Grupa ewakuacyjna wraz z dyrektorem Bohdanowiczem dotar³a do
Równego, gdzie zosta³a rozformowana. Pomiêdzy jej uczestnikami rozdzielono dostêpne œrodki finansowe (Urban, Graniczny, 2009; Graniczny, Urban, 2010).
G³ównym zadaniem pozosta³ych w Warszawie pracowników Instytutu by³o zabezpieczenie cenniejszych obiektów
przed zniszczeniem gro¿¹cym od bombardowania lotniczego, a jak okaza³o siê niebawem, tak¿e i od pocisków artyleryjskich.
Po kapitulacji Warszawy przyst¹piono do sprawdzenia
rozmiaru poniesionych szkód. By³y one powa¿ne, ale dotyczy³y przede wszystkim budynków i ich urz¹dzeñ. Prawie
ca³y dorobek naukowy Instytutu: jego zbiory, biblioteka,
archiwum, przyrz¹dy i laboratoria, nie uleg³ zniszczeniu.
W po³owie paŸdziernika przyjechali do Warszawy przedstawiciele berliñskiego Urzêdu Rzeszy do Badañ Ziemi (Reichsstelle für Bodenforschung) w osobach prof. Paeckelmanna i dr
Barnitzke. Mieli oni polecenie wywiezienia do Berlina
wszystkiego, co ocala³o z maj¹tku ruchomego Instytutu,
a przede wszystkim biblioteki i zbiorów geologicznych.
Og³osili zajêcie gmachu i maj¹tku Instytutu. Po krótkim czasie przekonali siê, i¿ zniszczenia dotknê³y tylko budowle
i czêœæ urz¹dzeñ, wyst¹pili wiêc z propozycj¹ odremontowania przynajmniej czêœci gmachów Instytutu i pozostawienia
w nich ca³ego zachowanego dobytku, z wyj¹tkiem pewnej
iloœci ksi¹¿ek i instrumentów „niezbêdnie” potrzebnych
w Berlinie. Przebywaj¹cy w Warszawie personel PIG by³by
pozostawiony na dotychczasowych stanowiskach i mia³by
za zadanie uporz¹dkowanie i zabezpieczenie wszystkich
zbiorów, biblioteki, aparatury itp.
Pracownicy stanêli przed dylematem wspó³pracy z okupantem. Odmowa spowodowa³aby wywiezienie wszystkich
cenniejszych obiektów do Berlina oraz zniszczenie pozosta³ego maj¹tku. Bior¹c pod uwagê, ¿e przyjêcie tej propozycji stanowi³o jedyny sposób uratowania dorobku i maj¹tku
instytutu oraz nie zmusza³o do ¿adnych deklaracji lojalnoœci
w stosunku do w³adz okupacyjnych, zebrani na naradê wszyscy obecni pracownicy PIG uchwalili przyjêcie proponowanych warunków. Z perspektywy minionych lat nale¿y uznaæ

tê decyzjê za ca³kowicie s³uszn¹, gdy¿ uratowa³a ona z pewnoœci¹ ¿ycie wielu geologom.
W listopadzie 1939 r. powróci³a do Warszawy wiêkszoœæ
pracowników i wspó³pracowników Instytutu, którzy byli
ewakuowani. Zostali oni ponownie zatrudnieni w charakterze „by³ych urzêdników pañstwowych” lub te¿ jako
wspó³pracownicy wynagradzani rycza³towo. W tym samym
okresie, oprócz prac porz¹dkowych i konserwacyjnych, poszczególni geologowie otrzymywali zlecenia opracowania
systematycznych sprawozdañ z wyników badañ PIG w zakresie swoich specjalnoœci. W marcu 1940 r. Paeckelmann
zapowiedzia³, ¿e Instytut otrzyma niebawem komisarycznego dyrektora w osobie Rolanda Brinkmanna (1898–1995),
profesora geologii na Uniwersytecie Hamburskim. Równoczeœnie Instytut mia³ byæ w³¹czony do niemieckiej s³u¿by
geologicznej i stanowiæ w niej odrêbn¹ placówkê (Dienststelle), analogiczn¹ do placówek utworzonych z pañstwowych instytutów geologicznych w Wiedniu i Pradze.
Reorganizacja Instytutu, przemianowanego na Amt für
Bodenforschung (AfB) oraz zmiana kierownictwa nast¹pi³y w
kwietniu roku 1940. Nowy kierownik uzyska³ œrodki na gruntowny remont gmachów, naprawê mebli i urz¹dzeñ biurowych, porz¹dkowanie i klasyfikowanie zbiorów oraz materia³ów geologicznych i archiwalnych. Ju¿ w ci¹gu pierwszego
roku swego urzêdowania, Brinkmann zabiega³ usilnie o przeniesienie Instytutu do Krakowa, gdzie chcia³ go zwi¹zaæ organizacyjnie z rz¹dem Generalnego Gubernatorstwa. Pocz¹tkowo, na przeszkodzie stanê³y trudnoœci zwi¹zane ze znalezieniem w Krakowie odpowiedniego lokalu oraz ograniczenia
transportowe. Instytut pozosta³ w Warszawie, ale ju¿ tylko
w charakterze filii, zale¿nej od nowo utworzonego urzêdu
geologicznego przy „rz¹dzie” w Krakowie. Do krakowskiej
centrali przy³¹czono równie¿ jako filiê (Zweigstelle), Instytut
Naftowy w Jaœle, a po zajêciu Lwowa (w 1941 r.) Zak³ad
Geologii Uniwersytetu Jana Kazimierza.
Urzêdow¹ siedzib¹ Brinkmanna, jako dyrektora Amt für
Bodenforschung, by³ Kraków przy ulicy Kochanowskiego 5,
gdzie stale mieszkali jego zastêpcy: pocz¹tkowo dr H. Lögters (do 1943), póŸniej zaœ dr Brennych, podczas gdy on sam
przebywa³ przewa¿nie w Warszawie.
Organizacja placówki warszawskiej pozostawa³a bez zasadniczych zmian od wiosny 1940 r. do lipca 1944. Instytucja by³a podzielona na 3 wydzia³y (Bohdanowicz, 1946):
– ogólny administracyjny, obejmuj¹cy równie¿ geofizykê,
chemiê i kreœlarniê. Jego kierownikiem by³ dr in¿. J. Zwie-
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rzycki, a po jego aresztowaniu i wywiezieniu do obozu
(w kwietniu 1941r.), E.W. Janczewski,
– wydzia³ geologiczny pod kierownictwem dr Cz. KuŸniara,
– wydzia³ muzealny, obejmuj¹cy równie¿ bibliotekê, pod
kierownictwem prof. R. Koz³owskiego.
Nieco póŸniej utworzono Archiwum Wiertnicze, pod kierownictwem dr A. £uniewskiego, które by³o luŸno zwi¹zane
z wydzia³em ogólnym.
Obejmuj¹c funkcje dyrektora, Brinkmann oœwiadczy³, ¿e
prace Instytutu maj¹ siê ograniczaæ wy³¹cznie do zagadnieñ
geologii praktycznej, a badania naukowe w ogóle nie wchodz¹ w rachubê. Po up³ywie roku stanowisko to uleg³o jednak
pewnej zmianie. W okresie zimowym zaczêto organizowaæ
posiedzenia naukowe, na których m³odsi pracownicy byli
zobowi¹zani przedstawiaæ referaty na tematy wyznaczone
uprzednio przez Brinkmanna.
Bardzo wielki nacisk k³adziony by³ na pracê terenowe,
które rozpoczynano wczesn¹ wiosn¹ i przeci¹gano do póŸnej
jesieni. Najwiêksz¹ trudnoœæ w okresie prac terenowych
sprawia³y braki aprowizacyjne, gdy¿ dodatkowe przydzia³y
¿ywnoœciowe, które by³y przyznawane pracownikom Instytutu, trzeba by³o odbieraæ w miejscowoœciach nieraz bardzo
odleg³ych od terenu pracy, a iloœæ bywa³a znikoma w porównaniu z rzeczywistymi potrzebami. Jeszcze gorzej przedstawia³a siê sytuacja pracowników fizycznych z powodu niebywale niskich urzêdowych stawek dniówkowych i niedostatecznym przydzia³om ¿ywnoœciowym.
Poszukiwañ geologicznych w powa¿niejszym zakresie
nie prowadzono. Pocz¹wszy od roku 1942 coraz bardziej
rozszerza³ siê zakres prac terenowych poœwiêconych kartowaniu geologicznemu w celu uzupe³nienia materia³ów do
wydania mapy przegl¹dowej 1: 300 000. Zdjêcia te wykonywane by³y przewa¿nie w skali 1:100 000 lub, wyrywkowo,
w skali 1:25 000.
Na pocz¹tku 1944 r. by³o ju¿ niemal jasne, ¿e Niemcy
wojnê przegraj¹. W lutym przyszed³ z Berlina nakaz wys³ania wielu egzemplarzy ka¿dej z map wydanej przez Instytut i zdeponowania ich w jednej z kopalñ soli potasowych
w Turyngii. W kwietniu 1944 r. przyjecha³ do Warszawy
prof. W.E. Petrascheck, którego Brinkmann przedstawi³ jako
swego nastêpcê. Ponownie zjawi³ siê on 22 lipca, w okresie
panicznej ucieczki Niemców. Nazajutrz, w niedzielê, kaza³
pakowaæ najcenniejsze dokumenty i archiwa, które mia³a zabraæ wojskowa ciê¿arówka. Z wielkim poœpiechem zapakowano do 4 skrzyñ zawartoœæ Archiwum Map (najcenniejsze
rzeczy by³y jednak uprzednio ukryte przed Niemcami i zabezpieczone przez polski personel) oraz czêœæ kartotek Archiwum Wiertniczego. W innych skrzyniach z³o¿one by³y
papiery z sekretariatu i 4 maszyny do pisania. Ca³oœæ zosta³a
wywieziona poci¹giem ewakuacyjnym.
Kolejny etap dziejów dopisa³o Powstanie Warszawskie.
Ju¿ po jego wybuchu Ró¿ycki wyst¹pi³ z pomys³em ukrycia
pod ziemi¹ najcenniejszych materia³ów, w celu ich ochrony
przed ogniem, bombami i pl¹drowaniem. Plan ten wykonano
w œcis³ej tajemnicy. Praca ta by³a trudna i wyczerpuj¹ca, ale
dziêki energii i wytrwa³oœci projektodawcy oraz S. Tyskie-

go, S. Doktorowicza-Hrebnickiego, T. Olczaka i W. Po¿aryskiego uda³o siê zakopaæ g³êboko pod ziemi¹ 21 skrzyñ
z okazami, mapami i notatkami. Dramatyczne relacje z jego
przebiegu na terenie Instytutu zawdziêczamy relacjom naocznego œwiadka Danuty Falkowskiej, córce Lucjana Falkowskiego, zatrudnionego w PIG od 1937 r., zamieszkuj¹cej
w gmachu B Instytutu (Graniczny, Urban, 2010).
Po zakoñczeniu powstania i wywiezieniu pracowników
Instytutu do obozu w Pruszkowie rozpoczê³a siê grabie¿
przez ¿o³dactwo, a potem nast¹pi³o doszczêtne wypalanie
pawilonów po³udniowych oraz przewa¿aj¹cej czêœci gmachu
g³ównego. Ocala³y tylko nieliczne lokale w tym ostatnim,
mianowicie kilka piwnic, parê mniejszych pokoi, wschodnia
sala i zachodnia rotunda na parterze oraz kilka pokoi na drugim piêtrze. Nie da siê oceniæ jak¹ czêœæ dobytku da³oby siê
uratowaæ, gdyby w³adze niemieckie pozwoli³y pracownikom Instytutu na powrót do Warszawy po upadku powstania,
o co siê usilnie starali. Kiedy wreszcie kilku z nich zdo³a³o
tam dotrzeæ, nie zostali dopuszczeni do podziemi przez sekretarza Alfreda Rodecka, skarbnika oddzia³u warszawskiego partii narodowo-socjalistycznej i zawziêtego hitlerowca, który zajmowa³ siê wtedy zbieraniem co cenniejszych przedmiotów,
pozostawionych tam przez mieszkañców Instytutu. Nie da siê
równie¿ ustaliæ, kto dokoñczy³ pl¹drowania.
Omawiaj¹c dzia³alnoœæ PIG w trakcie okupacji, nie sposób nie wspomnieæ o konspiracyjnej dzia³alnoœci jego pracowników. W pierwszej kolejnoœci nale¿y tutaj wymieniæ
nazwisko Edwarda Rühlego wybitnego kartografa i póŸniejszego dyrektora Instytutu, nosz¹cego w podziemiu pseudonimy „Gozdawa”, a nastêpnie „Zawrat”, który ju¿ w pierwszych dniach 1940 r. na polecenie komendy g³ównej ZWZ
przyst¹pi³ do gromadzenia map topograficznych. W pocz¹tkowym okresie walki podziemnej zapotrzebowaniu oddzia³ów ZWZ – AK na mapy mo¿na by³o sprostaæ, korzystaj¹c
z tajnych magazynów przechowuj¹cych mapy uratowane
z przedwojennej Ksiêgarni Wojskowej lub kupuj¹c, b¹dŸ
wykradaj¹c je ze sk³adnic niemieckich. W po³owie 1942
zasoby podziemnej s³u¿by topograficznej wynosi³y oko³o
20 000 ró¿nych map. By³y one przechowywane miêdzy innymi w suterenach gmachu PIG (budynek „C”), a czêœciowo
w mieszkaniu E. Rühlego. Ca³kowita liczba map wykradzionych z ró¿nych zasobów okupanta wynios³a 80 000. W miarê nasilania siê akcji zbrojnej zapotrzebowanie na mapy systematycznie ros³o. Dlatego te¿ w 1943 r. powo³ano s³u¿bê
geograficzn¹ AK, nadaj¹c jej kryptonim „Schronisko”. Zastêpc¹ szefa „Schroniska” zosta³ E. Rühle. G³ównym zadaniem nowo powsta³ej komórki by³o wznowienie prac wydawniczych polskiej kartografii wojskowej. Pomimo ekstremalnie trudnych warunków prowadzonych prac, przy sta³ym
zagro¿eniu ¿ycia, „Schronisko” wydrukowa³o ³¹cznie 158
arkuszy map w ró¿nych skalach – 1:25 000, 1:100 000 oraz
1:300 000. Co wiêcej, mapy konspiracyjne, które uda³o siê
te¿ wydaæ w wersjach barwnych, nie odbiega³y jakoœci¹ od
przedwojennych produktów Wojskowego Instytutu Geograficznego (WIG).
Innym wa¿nym kierunkiem dzia³alnoœci konspiracyjnej
„Schroniska” by³ wywiad wojskowy, przede wszystkim to-
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pograficzny (Jaworowski, 2005). Polscy pracownicy Amt für
Bodenforschung, prowadz¹c terenowe prace zdjêciowe i surowcowe, dokumentowali je podwójnie, jawnie – przekazuj¹c okupantowi tyko czêœæ uzyskanych informacji, oraz
tajnie – gromadz¹c wszystkie dane, w celu wykorzystania
ich po wojnie. Ponadto E. Rühle, wykonuj¹c w 1940 r. zdjêcie geologiczne w rejonie Kazimierza Dolnego, Pu³aw i Dêblina, skartowa³ dodatkowo fortyfikacje niemieckie wznoszone na wschodnim brzegu œrodkowej Wis³y. W trakcie innych prac kontynuowano inwentaryzacjê topograficzn¹ rozbudowuj¹cych siê intensywnie niemieckich instalacji wojskowych w œrodkowej Polsce – lotnisk, magazynów czy
obozów wojskowych. Miêdzy innymi dziêki temu wywiad
ZWZ nie mia³ w¹tpliwoœci o nadchodz¹cym ataku Niemców
na ZSRR. Innym zadaniem „Schroniska” by³o rozszyfrowanie i interpretacja przekazywanych przez wywiad ZWZ –
AK szkiców topograficznych. Umieszczone na szkicach wyrywkowe elementy topografii pozwoli³y na zlokalizowanie
ró¿nych obiektów wojskowych, które by³y nastêpnie nanoszone na mapy w skali 1:25 000 i 1:100 000 i przekazywane
do Oddzia³u II Komendy G³ównej AK. Jednym z ostatnich
zadañ „Schroniska” oraz „Zawrata” by³o opracowanie wiosn¹ 1944 r. mapy dro¿noœci zachodniej czêœci Wo³ynia i Polesia, na u¿ytek walcz¹cej w tym obszarze Wo³yñskiej Dywizji AK.
O silnie rozwiniêtej konspiracji w Instytucie, œwiadczy
te¿ to, ¿e w jego gmachu znajdowa³y siê:
– magazyn radiowy (ponad 10 nowych aparatów „Telefunken” wysokiej klasy),
– dwa magazyny wojskowych map topograficznych, rozprowadzanych na zapotrzebowanie organizacji podziemnych,
– magazyn instrukcji sabota¿owo–dywersyjnych,
– magazyn artyku³ów chemicznych,
– magazyn butelek zapalaj¹cych oraz materia³ów wybuchowych, ró¿nego typu zapalników s³u¿¹cych szkoleniu
i akcjom dywersyjnym,
– powielarnia, która pracowa³a zarówno na rzecz ZWZ –
AK, jak równie¿ organizacji lewicowych,
– pracownia fotograficzna przygotowuj¹ca instrukcje
wojskowe,
– wytwórnia œrodków bojowych,
– kreœlarnia przygotowuj¹ca ilustracje do instrukcji wojskowych i redaguj¹ca druk map topograficznych,
– kilka punktów nas³uchu radiowego.
Wymieniaj¹c osoby zaanga¿owane w konspiracjê, bezwzglêdnie nale¿y wspomnieæ zastêpcê dyrektora Instytutu
Jana Czarnockiego, wybitnego badacza Gór Œwiêtokrzy-
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skich. Podczas okupacji znajdowa³a siê u niego (czyli
w gmachu PIG) skrzynka kontaktowa pomiêdzy rz¹dem
emigracyjnym w Londynie a w³adzami podziemnymi w kraju. Jego mieszkanie by³o równie¿ przejœciow¹ kwater¹ dla
„cichociemnych” oraz innych dzia³aczy politycznych.
K. Paw³owska (2010), córka Jana Czarnockiego, wspomina
miêdzy innymi przechowywanie na kwaterze majora Jana
Kamieñskiego, „cichociemnego”, zrzuconego w okolicach
Warszawy 8/9 kwietnia 1944 r. Znacz¹c¹ postaci¹ podziemia
by³ znany geolog , pracownik PIG, Zbigniew Sujkowski
(pseudonimy „Wyga”, „Leliwa”, „Rola”). Pracê konspiracyjn¹ podj¹³ ju¿ w paŸdzierniku 1939 r. Wspó³dzia³a³ on
wówczas w przygotowywaniu fa³szywych dokumentów
przy pomocy uzdolnionego kreœlarza Jana £ucia (Rühle,
Tyski, 1989). Nastêpnie by³ jednym z organizatorów i dowódców „Kedywu”. Uczestniczy³ w wysadzeniu kilku
mostów wzd³u¿ linii kolejowej Warszawa–Bia³ystok.
W maju 1944 r. zosta³ przerzucony na Zachód samolotem
(akcja „Most II). Do Polski ju¿ nie wróci³. Przebywa³
pocz¹tkowo w Anglii, potem przeniós³ siê do Kanady, jako
wyk³adowca uniwersytecki i czynny geolog. Zmar³ tragicznie w wypadku w 1954 roku.
Oczywiœcie, nie wszyscy pracownicy PIG byli zaanga¿owani w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹, ale zdecydowana wiêkszoœæ czyta³a prasê podziemn¹. Zachowa³a siê ciekawa notatka z rozmowy Rolanda Brinkmanna z Jerzym Znosk¹,
która mia³a miejsce po wojnie na Kongresie Geologicznym
w Kopenhadze w 1960 r. (G³azek, Znosko, 2003). Zacytujmy okupacyjnego nadzorcê Instytutu: Proszê Pana, ja wiedzia³em o wszystkim, co siê w Instytucie dzia³o. Wiedzia³em
nawet szczegó³y o pracy konspiracyjnej i zna³em osoby, które w tej pracy by³y nie tylko czynne, ale nawet biernie zaanga¿owane. Donosiciele sami przychodzili dyskretnie do
mnie. Nie musia³em do tych czynnoœci nikogo zachêcaæ…
Czy powinniœmy daæ tym s³owom wiarê? Prawdy chyba ju¿
siê nie dowiemy, chocia¿ dowodem na uczciwoœæ Binkmanna i jego dobry stosunek do polskiego personelu Instytutu
jest wyrok IV Wydzia³u Karnego S¹du Wojewódzkiego
w Warszawie z 11 kwietnia 1951 roku, w którym Brinkmann
zosta³ uwolniony od wszystkich zarzucanych Mu czynów
(vide G³azek, Znosko, 2003). Bior¹c pod uwagê okres prowadzenia procesu, zarzuty stawiane Brinkmannowi nie
mog³y mieæ najmniejszego nawet potwierdzenia w faktach.
Prawd¹ jest, ¿e w trakcie dyrektury Brinkmanna nie by³o
aresztowañ w Instytucie, poza jednym przypadkiem Ludwika Horowitza (opisanym poni¿ej w tym artykule), nie
maj¹cym jednak zwi¹zku z postaw¹ niemieckiego dyrektora.

STRATY OSOBOWE PIG W OKRESIE II WOJNY ŒWIATOWEJ
Przyjrzyjmy siê bli¿ej osobom upamiêtnionym na tablicy
i tym, którzy tam siê nie znaleŸli:
Bañski Bronis³aw – in¿ynier górniczy, zatrudniony
w PIG w latach 1937–1939. Aresztowany w Sosnowcu za

dzialalnoœæ w ruchu oporu (Paw³owski, 1953), rozstrzelany
w Katowicach w 1942 (Janczewski, 1946).
Bielecki Andrzej – zatrudniony w PIG w latach
1937–1939. ¯o³nierz AK, zgin¹³ we wrzeœniu 1944 w Powstaniu Warszawskim (Janczewski, 1946).
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Ettinger Emil – pracownik administracyjny PIG. Zmar³
w obozie w Auschwitz w 1940 (Janczewski, 1946).
Faszcza Lech – (wed³ug Bukowski, Bukowska,1960 –
Lucjan) zatrudniony w PIG w latach 1938–1939. Zmar³
w 1940 w obozie w Mauthausen (Janczewski, 1946).
Horwitz Ludwik (fig. 2) – urodzony w 1875 r. w Warszawie. Po ukoñczeniu III Gimnazjum Filologicznego podj¹³
studia na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, które ukoñczy³ w 1901 r. ze z³otym medalem. Nastêpnie wyjecha³ za granicê, gdzie spêdzi³ osiemnaœcie lat.
Studiowa³ miêdzy innymi chemiê i geografiê w Lipsku, geologiê w Pary¿u i Wiedniu. Nastêpnie w 1907 r. przeniós³ siê
do Szwajcarii na Uniwersytet w Lozannie, gdzie spêdzi³ kolejnych dwanaœcie lat. Pracowa³ tam w Laboratorium Geografii Fizycznej i Geologii pod kierunkiem profesora M. Lugeona, zajmuj¹c siê miêdzy innymi kartografi¹ geologiczn¹,
wykona³ zdjêcie Alp Fryburskich w skali 1:25 000. Po powstaniu pañstwa polskiego wraci³ do kraju i zamieszka³ w rodzinnej Warszawie. Pocz¹tkowo podj¹³ pracê w Pañstwo-

Fig. 2. Ludwik Horwitz
(ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN, Warszawa)
Ludwik Horwitz
(from the collection of the Museum of the Earth, PAS, Warsaw)

wym Instytucie Meteorologicznym, wspó³pracuj¹c jednoczeœnie z PIG, do którego przeszed³ ostatecznie w 1921 r.
(Krajewski, 1949). Rozpocz¹³ prace w Pieninach, których
skomplikowana geologia da³a pole do popisu doœwiadczonemu kartografowi alpejskiemu. Wykona³ szczegó³owe zdjêcie geologiczne w skali 1:25 000, a nastêpnie 1:10 000, obejmuj¹ce ca³y obszar Pieniñskiego Pasa Ska³kowego. Horwitz
prowadzi³ równie¿ prace kartograficzne w Karpatach fliszowych na obszarach arkuszy: Stary Sambor, Ustrzyki Dolne,
Lesko, Dobromil, Przemyœl, Dynów i Rzeszów. Du¿a redukcja personelu PIG, która mia³a miejsce w kryzysowym
1933 r., nie ominê³a równie¿ Horwitza. Przeszed³ On wówczas na emeryturê. Kontynuowa³ jednak badania w Karpatach jako wspó³pracownik PIG. Jego bogaty dorobek naukowy obejmuje 86 pozycji, które dotycz¹ bardzo zró¿nicowanej problematyki. Najwa¿niejsze poœwiêcone s¹ budowie
geologicznej pieniñskiego pasa ska³kowego i stratygrafii
warstw kroœnieñskich w Karpatach fliszowych. Wiele z nich
jest zamieszczonych w Posiedzeniach Naukowych PIG oraz
w Sprawozdaniach PIG. W czasie okupacji Horwitz zosta³
ponownie przyjêty do pracy w PIG, pomimo swego ¿ydowskiego pochodzenia. Brinkmann wyrazi³ nawet zgodê na
jego zamieszkanie w Instytucie wraz z ¿on¹. Zadaniem
Horwitza w tym czasie by³o sporz¹dzenie monografii pieniñskiego pasa ska³kowego, którego by³ wybitnym znawc¹.
Prze³omowym wydarzeniem sta³a siê w Jego ¿yciu sesja
naukowa zorganizowana w AfB 20 lutego 1943. Horwitz by³
jej aktywnym uczestnikiem wbrew zakazom Brinkmanna,
aby nie afiszowaæ siê wobec licznego niemieckiego audytorium, sk³adaj¹cego siê miêdzy innymi z wojskowych i cz³onków NSDAP (Smulikowski, 1994). W ten sposób wyda³ na
siebie wyrok œmierci. Horwitz zosta³ pozbawiony pracy
i mieszkania w Instytucie, a nastêpnie z powodu swojego ¿ydowskiego pochodzenia, aresztowany wraz z ¿on¹.
Widziano ich po raz ostatni jak jechali, wraz z cywilnym
konwojentem, doro¿k¹ w stronê Alei Szucha, gdzie znajdowa³a siê siedziba Gestapo. Tam najprawdopodobniej zostali
straceni (G³azek, Znosko, 2003).
Giza Piotr – by³ zatrudniony w Instytucie na etacie woŸnego. Wiadomo, ¿e wykonywa³ równie¿ ró¿ne prace na polecenie dyrektora J. Morozewicza. Zgin¹³ podczas bombardowania poci¹gu pod ¯abiank¹ na Polesiu we wrzeœniu
1939 r. (Janczewski, 1946).
Jacek Wawrzyniec – chemik, zatrudniony w PIG w latach 1919–1933, w czasie Powstania Warszawskiego wywieziony do Niemiec, przepad³ bez wieœci (Janczewski, 1946)
Karasiñski Marian – magister in¿ynier, zatrudniony
w PIG w latach 1922–1943. Zmar³ w 1943 r. (Janczewski,
1946).
Koby³ecki Mieczys³aw – urodzony 29.10.1909 w Milejowie pod Piotrkowem. W 1933 r. ukoñczy³ studia geologiczne
na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskuj¹c stopieñ magistra
i zosta³ asystentem w Zak³adzie Geologii i Paleontologii UW.
W latach 1937–1938 wspó³pracowa³ z PIG, a wiosn¹ 1939
przeszed³ na etat geologa do Instytutu. Od pocz¹tku specjalizowa³ siê w stratygrafii kredy niecki tomaszowskiej. Zgromadzi³ powa¿ny zbiór g³owonogów dolnokredowych, których
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zbadanie mia³o byæ celem planowanego doktoratu. Niestety
zbiór ten uleg³ zniszczeniu pod koniec wojny. W ramach zadañ w Instytucie podejmowa³ prace kartograficzne w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego i Opoczna, badaj¹c wystêpuj¹ce w kredzie rudy ¿elaza. Jego prace geologiczne w okolicach Tomaszowa s³u¿y³y tak¿e zaopatrzeniu miasta w wodê.
Zakoñczy³ je w roku 1940. Jego ostatnim dokonaniem by³o
zbadanie wychodni jurajskich rud ¿elaza pod Starachowicami, miêdzy Tychowem a Æmielowem. Wybuch Powstania
Warszawskiego zasta³ go w drodze z gmachu PIG, gdzie pozosta³a ¿ona i dziecko, do mieszkania ciotki przy ulicy Krochmalnej. Po raz ostatni widziano Go w dniu 6 sierpnia 1944 r.
niedaleko koœcio³a na Woli. Najprawdopodobniej tam zosta³
rozstrzelany przez hitlerowców (Po¿aryski, 1949).
Makowski Arnold Saryusz – urodzony 11.12.1876 r.
w Petersburgu (fig. 3), ukoñczy³ studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym na Uniwersytecie Petersburskim, a nastêpnie w Instytucie Górniczym (IG) w Petersburgu. Podczas
studiów w IG odby³ praktyki geologiczne na Syberii i w Mand¿urii, pó³ roku uczestniczy³ w badaniach geologicznych
wzd³u¿ linii kolejowej Semipa³atyñsk–Wiernyj w Kirgizji
i Turkiestanie. Po zakoñczeniu studiów w 1908 r., jako
wspó³pracownik Komitetu Geologicznego uczestniczy³ w badaniach terenów naftowych na Kaukazie. W 1912 wyjecha³
do Tybingi, dla pog³êbienia wiedzy geologicznej i paleontologicznej, a nastêpnie w 1914 roku do Zurychu, gdzie pracowa³ naukowo jako stratygraf i mineralog. W roku 1920 przyjecha³ do Polski i zwi¹za³ siê z Pañstwowym Instytutem Geologicznym, pracuj¹c w Wydziale Wêgli. Od pocz¹tku swojej
dzia³alnoœci naukowej poœwiêci³ siê badaniom wêgla brunatnego. Zwiedzi³ i przebada³ osobiœcie wszystkie dostêpne
z³o¿a na terenie Polski i by³ czynnym inicjatorem poszukiwañ
wêgla brunatnego, prowadzonych wówczas przez PIG. Zgromadzi³ ogromny materia³ dotycz¹cy tych z³ó¿ i przyst¹pi³ do
opracowywania ich obszernej monografii. Pierwsze dwa zeszyty Atlasu Wêgle brunatne w Polsce ukaza³y siê drukiem,
nastêpnych profesor Makowski nie zd¹¿y³ ju¿ wydaæ. Drugim
wielkim zagadnieniem, któremu poœwiêci³ siê z wielkim zapa³em by³a geologia Polskiego Zag³êbia Wêglowego (taka nazwa funkcjonowa³a w okresie miêdzywojennym). Zorganizowa³ Stacjê Geologiczn¹ PIG w D¹browie Górniczej i by³ jej
pierwszym kierownikiem. Swoje badania rozpocz¹³ od opisu
budowy geologicznej i obliczenia zasobów wêgla w zag³êbiu.
Wykona³ równie¿ szczegó³owe zdjêcie kilku arkuszy map
geologicznych w skali 1:25 000 na terenie obszaru pszczyñskiego (Stary Bieruñ i Lêdziny) oraz obszaru rybnickiego
(Wodzis³aw i Gorzyczki). Na podstawie danych uzyskanych
z wierceñ, przeanalizowa³ szczegó³owo struktury tektoniczne
oraz stratygrafiê karbonu produktywnego. Zajmowa³ siê tak¿e
sedymentacj¹ serii wêglonoœnych i, w nawi¹zaniu do niej,
opracowa³ now¹ nomenklaturê pok³adów wêglowych (Hrebnicki, 1949). W pierwszych dniach wojny, we wrzeœniu
1939 r. profesor Makowski wys³a³ do Warszawy obszerny
materia³ dotycz¹cy Polskiego Zag³êbia Wêglowego. W zamieszaniu, które wówczas panowa³o, baga¿ zagin¹³. Przez nastêpne kilka dni Profesor poszukiwa³ go na ró¿nych dworcach
kolejowych, nara¿aj¹c ¿ycie z uwagi na bombardowania i pa-
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Fig. 3. Arnold Saryusz Makowski
(ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN, Warszawa)
Arnold Saryusz Makowski
(from the collection of the Museum of the Earth, PAS, Warsaw)

nuj¹cy ostrza³. Szczêœliwie uda³o Mu siê znaleŸæ skrzynie ze
zbiorami, które przewióz³ i zabezpieczy³ w swoim mieszkaniu. Wkrótce jednak, w czasie oblê¿enia Warszawy, Jego dom
zosta³ zbombardowany, a materia³y i rêkopisy sp³onê³y. Ten
sam los spotka³ materia³y Profesora zabezpieczone w gmachu
Wolnej Wszechnicy w Warszawie. Obezw³adniony przez ciê¿k¹ chorobê, zmar³ w Warszawie 10.09.1943 r. Podobno do
koñca nas³uchiwa³ komunikatów z frontu, które zaczyna³y
zwiastowaæ klêskê Niemiec.
Mazurek Alojzy – urodzony 21.06.1885 r. w ¯elechowie. W 1906 r. podj¹³ studia w Krakowie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloñskiego. W roku 1912 uzyska³ stopieñ doktora filozofii. Po ukoñczeniu studiów poœwiêci³ siê pracy pedagogicznej i równoczeœnie nawi¹za³
kontakt z Pracowni¹ Geologiczn¹ Muzeum Przemys³u i Rolnictwa w Warszawie, gdzie przeniós³ siê w 1915 r., kontynuuj¹c pracê w szkolnictwie. W prowadzonych pracach terenowych korzysta³ z pomocy finansowej Kasy imienia Mianowskiego, po ich zakoñczeniu og³osi³ Przyczynek do stratygrafii formacji kredowej Guberni Radomskiej (Jurkiewicz,
1949). W 1921 r. zosta³ zatrudniony jako geolog w PIG (poprzednio pracowa³ w katedrze geologii na Politechnice Warszawskiej). W Instytucie kontynuowa³ studia nad stratygrafi¹ kredy, pocz¹tkowo w Kotlinie Nidziañskiej, rozszerzaj¹c
je na obszar Wy¿yny Lubelskiej i Wo³ynia. W trakcie okupacji pracowa³ nadal w zmienionej formule Instytutu. Z niezwyk³¹ starannoœci¹ i pracowitoœci¹ przygotowywa³ katalog
fauny kredowej oraz opracowywa³ stratygrafiê kredy, na
podstawie swoich przedwojennych materia³ów. Prace te,
prawie na ukoñczeniu, przerwa³ wybuch Powstania War-
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szawskiego. Ju¿ w pierwszych dniach sierpnia dosta³ siê
w rêce niemieckie. Nastêpnie zosta³ wys³any do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, gdzie zgin¹³ 18.10.1944 r.
Mizerja W³odzimierz – magister, zatrudniony w PIG
w latach 1938–1944. W czasie Powstania Warszawskiego
wyprowadzony z domu na al. Szucha (Gestapo), przepad³
bez wieœci (Janczewski, 1946).
Morozewicz Józef – organizator i pierwszy dyrektor
PIG w okresie 1919–1937. Jeden z najwiêkszych polskich
uczonych w dziedzinie nauk o Ziemi. Jego ¿yciorys oraz imponuj¹ce dokonania by³y wielokrotnie opisywane (Ma³kowski, 1952; Wójcik, 2004; Urban, Graniczny, 2009; Graniczny
i in., 2010; Miecznik, 2010). Stosunkowo najmniej wiadomo
o jego ostatnich latach ¿ycia, po tym jak opuœci³ mieszkanie
w Instytucie w maju 1937 r. Przeniós³ siê do mniejszego lokalu przy ul. Rakowieckiej 43. Przekaza³ wówczas do Instytutu obszerny ksiêgozbiór licz¹cy 3290 pozycji (Morozewicz, 1938). Wedle sk¹pych przekazów, zmar³ w samotnoœci
12.06.1941 r.
Rabowski Ferdynand (fig. 4) – urodzi³ siê we W³oc³awku 5.02.1884 r. W latach 1887–1900 uczêszcza³ do gim-

Fig. 4. Ferdynand Rabowski w Alpach
(ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN, Warszawa)
Ferdynand Rabowski in the Alps
(from the collection of the Museum of the Earth, PAS, Warsaw)

nazjum w Warszawie, a nastêpnie przeniós³ siê do Zakopanego, gdzie uczy³ siê prywatnie i uzyska³ œwiadectwo dojrza³oœci (Goetel, 1949). W 1903 r. wyjecha³ do Szwajcarii,
pocz¹tkowo do Berna, gdzie studiowa³ geografiê, a nastêpnie do Lozanny studiowaæ geologiê. W 1909 r. pod kierunkiem s³ynnego Maurycego Lugeona rozpocz¹³ pierwsz¹ pracê terenow¹ w Alpach Szwajcarskich, w 1920 r. obroni³ doktorat w Lozannie, na podstawie pracy Les Prealpes entre le
Simmenthal et le Diemtigal. W tym samym roku powróci³ do
Polski i podj¹³ pracê w PIG, w którym pozosta³ przez ca³y
okres kariery zawodowej. By³ ju¿ wtedy geologiem œwietnie
wykszta³conym, wyspecjalizowanym w tektonice alpejskiej
i nowoczesnym kartografem. Odznacza³ siê przy tym wrodzon¹ ³atwoœci¹ przestrzennego myœlenia. Od samego pocz¹tku pracy w PIG poch³onê³a go budowa geologiczna Tatr.
Wiedzia³, ¿e do rozwi¹zania problemów tektoniki Tatr konieczne jest pog³êbienie znajomoœci stratygrafii i wykonanie
mo¿liwie dok³adnego zdjêcia geologicznego. Propagowa³
potrzebê zrobienia mapy Tatr w skali 1:10 000. Du¿ym
utrudnieniem by³a niska jakoœæ podk³adów topograficznych
– sztabowych map austriackich w skali 1:25 000. Dlatego te¿
Rabowski, w porozumieniu z Wojskowym Instytutem Geograficznym, zacz¹³ wykorzystywaæ zdjêcia fotogrametryczne, staj¹c siê prekursorem zastosowania tych materia³ów
w kartografii geologicznej. Wielk¹ pomoc¹ w pracy by³y
Jego szczególne uzdolnienia rysunkowe. Skupi³ siê na geologicznym zdjêciu Czerwonych Wierchów, widz¹c w nich
klucz do zrozumienia tektoniki tatrzañskiej. Swoje badania
nad seri¹ wierchow¹ Rabowski zamkn¹³ w piêknej mapie
w skali 1:20 000. W badaniach tatrzañskich nie ograniczy³
siê do serii wierchowej. Ma On powa¿ne osi¹gniêcia w rozpoznawaniu serii reglowej, interesowa³ siê budow¹ trzonu
krystalicznego Tatr, w poszukiwaniu korzeni p³aszczowin
reglowych prowadzi³ badania na obszarze S³owacji (Passendorfer, 1980). Jego dorobek naukowy obejmuje 38 pozycji,
z czego 33 poœwiêcone s¹ Tatrom. Wybuch II wojny œwiatowej zasta³ Go w Zakopanym. D³ugotrwa³a choroba, ci¹gn¹ca
siê od szeregu lat, rozwinê³a siê w ciê¿kich warunkach okupacyjnych. Zmar³ w Zakopanym 19.04.1940 r.
Sawicka Irena – pomocnica bibliotekarki, zginê³a we
wrzeœniu 1944 w Powstaniu Warszawskim (Janczewski, 1946).
Œwiderski Bogdan (fig. 5) – urodzi³ siê w Kamieñcu Podolskim w 1892 r. Po ukoñczeniu gimnazjum imienia Stanis³awa Staszica uda³ siê na studia wy¿sze do Szwajcarii.
W Lozannie studiowa³ pod kierunkiem s³ynnego „ojca geologii gór” M. Lugeona. U Niego te¿ obroni³ doktorat z nauk
przyrodniczych i geologii w 1917 r. Przez kolejne dwa lata
wspó³pracowa³ ze Szwajcarsk¹ Komisj¹ Geologiczn¹. Po
odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci, powróci³ w 1919 r.
do Warszawy i podj¹³ pracê w PIG. Jego specjalnoœciami
by³a geologia karpacka oraz poszukiwania wêglowodorów.
Dlatego te¿, niezale¿nie od wspó³pracy z Instytutem w latach 1921–1922, by³ zatrudniony w Pañstwowym Urzêdzie
Naftowym, a nastêpnie w latach 1922–1930 w charakterze
konsultanta w Towarzystwie Naftowym Standard – Nobel.
Pierwsze wyniki swoich prac naukowych opublikowa³
w Szwajcarii w 1917 r. By³o to studium nad pokryw¹ osa-
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Fig. 5. Bohdan Œwiderski
(ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN, Warszawa)
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morfologia Czarnohory (1938). W ostatnich latach przed
wojn¹ zainteresowa³ siê geologi¹ Beskidów i doprowadzi³
do opracowania Mapy geologicznej arkusza Rabka w skali
1:100 00, wykonanej wspólnie z J. Go³¹bem i L. Watych¹.
W 1938 r. zosta³ kierownikiem Zak³adu Geologii i Paleontologii Uniwersytetu w Poznaniu (Skoczylas, 2011). Pocz¹tek
okupacji B. Œwiderski spêdzi³ w Warszawie. W 1940 r. zostaje aresztowany przez Niemców i osadzony w wiêzieniu,
a nastêpnie wys³any do obozu koncentracyjnego w Auschwitz,
gdzie przebywa³ do 1942 r. Wed³ug relacji G³azka i Znoski
(2003) do jego uwolnienia przyczyni³ siê dyrektor R. Brinkmann. Faktem jest, ¿e w tym samym roku Œwiderski podj¹³
pracê w AfB. Tragicznym dla niego wydarzeniem sta³a siê
wspomniana ju¿ w tym artykule (przy okazji przedstawienia
sylwetki L. Horwitza) sesja naukowa zorganizowana w AfB
20.02 1943 r.. Œwiderski otworzy³ j¹ w jêzyku polskim
wobec licznego niemieckiego audytorium, a nastêpnie by³
jej aktywnym uczestnikiem. W jej nastêpstwie, po ciê¿kiej
scysji z R. Brinkmannem, uleg³ udarowi mózgu i zmar³ tego
samego dnia (Smulikowski, 1994).
Beres Krzysztof (fig. 6) – urodzi³ siê w 1915 r. Po ukoñczeniu studiów podj¹³ pracê jako asystent w Katedrze Geologii Uniwersytetu Jagielloñskiego. Pracowa³ równie¿ w Pracowni Badañ Gruntu na Politechnice Warszawskiej oraz
w terenie przy nadzorze wierceñ. Na wyró¿nienie zas³uguje
jego praca Profil dyluwialny w Zielonkach (1937), która
wed³ug Guzika (1949) by³a pierwszym w Polsce zastosowaniem metod badañ technicznych gruntu do problemów geologicznych czwartorzêdu. W latach 1937–1939 wspó³pracowa³ z PIG. Uczestniczy³ w opracowaniu orzeczenia geolo-

Bohdan Œwiderski
(from the collection of the Museum of the Earth, PAS, Warsaw)

dow¹ Aaru w Alpach Szwajcarskich. Zaraz po przyjeŸdzie
do kraju podj¹³ badania w Tatrach. Interesowa³a go g³ównie
tektonika trzonu krystalicznego. Kolejnym obszarem zainteresowania Œwiderskiego sta³y siê Karpaty Wschodnie. Szereg nastêpnych lat zajê³a Mu geologia regionalna, stratygrafia, morfologia, a nade wszystko tektonika tego regionu.
Równolegle zajmowa³ siê równie¿ geologi¹ naftow¹ Karpat
Wschodnich. Efektem tych badañ s¹ liczne publikacje w wydawnictwach PIG, Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, Stacji Geologicznej
w Borys³awiu, Przegl¹dzie Geograficznym, Przemyœle Naftowym i wielu innych (Goetel, 1949b). Sporz¹dzone przez
Niego przewodniki geologiczne zosta³y wykorzystane podczas
miêdzynarodowego Zjazdu Asocjacji Karpackiej w 1927 r.
W 1928 r. Œwiderski habilitowa³ siê na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie. Rozpocz¹³ tam równie¿ wyk³ady z zakresu geologii regionalnej i tektoniki. Do wa¿nych osi¹gniêæ
z dziedziny kartografii nale¿y zaliczyæ Przegl¹dow¹ mapê
geologiczn¹ górnego dorzecza Prutu w skali 1:750 000, wydan¹ w 1934 r. Inne wa¿ne opracowania to Zarys morfologii
Karpat Fliszowych wydany w tym samym roku oraz Geo-

Fig. 6. Krzysztof Beres
(ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN, Warszawa)
Krzysztof Beres
(from the collection of the Museum of the Earth, PAS, Warsaw)
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giczno-technicznego dla projektowanej zapory w K³ódce
Szlacheckiej na Ossie. Bra³ równie¿ udzia³ w badaniach fliszu karpackiego w rejonie Babiej Góry oraz w Karpatach
Wschodnich. Ju¿ w trakcie okupacji wykonywa³ badania
pod projektowan¹ zaporê w Kamienicy Dolnej, przy kartowaniu fa³du Biecza oraz w rejonie Jazowska. Nastêpnie, œcigany za podziemn¹ dzia³alnoœæ, ukrywa³ siê. Wszystko
wskazuje na to, ¿e sta³a przed nim wspania³a kariera naukowa. Odda³ Swoje m³ode ¿ycie w potyczce oddzia³u partyzanckiego z hitlerowcami pod Kajetanowicami w Górach
Œwiêtokrzyskich w 1944 r. (Guzik, 1949). Mia³ wtedy 29 lat.
Bujalski Boles³aw (fig. 7) – geolog naftowy i kartograf,
urodzi³ siê 21 lutego 1888 roku w Za³oœcach. Skoñczy³ gimnazjum w Ko³omyi i podj¹³ w 1906 roku studia na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu we Lwowie, specjalizuj¹c siê
w geologii. W roku 1912 uzyska³ stopieñ doktora na podstawie rozprawy Dolny cenoman w NieŸwiskach i okolicy, przygotowanej pod kierunkiem profesora Rudolfa Zubera. Podj¹³
wówczas pracê jako profesor gimnazjalny w prywatnej
szkole pod Lwowem. W zwi¹zku z wybuchem wojny zosta³

Fig. 7. Boles³aw Bujalski
(ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN, Warszawa)
Boles³aw Bujalski
(from the collection of the Museum of the Earth, PAS, Warsaw)

powo³any do wojska austriackiego. Walczy³ na froncie
w³oskim, w roku 1916 by³ awansowany na podporucznika
i nastêpnie bra³ udzia³ w walkach na Bukowinie. 2.11.1918 r.
wst¹pi³ do Wojska Polskiego. Uczestniczy³ w obronie Lwowa jako dowódca I odcinka obrony miasta, wyró¿niaj¹c siê
mêstwem i zdolnoœciami dowódczymi, za co zosta³ odznaczony Krzy¿em Virtuti Militari 5 klasy. Bra³ równie¿ udzia³
w dalszych walkach jako dowódca batalionu w pu³ku strzelców. Po przejœciu do rezerwy z koñcem 1919 roku rozpocz¹³
pracê geologa w Pañstwowym Urzêdzie Naftowym w Krakowie. W roku 1922 zosta³ zaanga¿owany w Towarzystwie
Naftowym „Galicja”, co wymaga³o przeniesienia siê do Bitkowa. Bujalski nale¿a³ do najlepszych geologów karpackich
tamtych czasów, czego œwiadectwem jest opublikowana
w roku 1925 praca Budowa geologiczna w obszarze Bitkowa, jedna z podstawowych w badaniach tektoniki Karpat
Wschodnich. Swoj¹ pasjê naukow¹ musia³ dzieliæ z obowi¹zkami wynikaj¹cymi z pe³nionej funkcji geologa naftowego. Dnia 9 lipca 1928 r. zosta³ mianowany Geologiem
w VI stopniu s³u¿bowym w Pañstwowym Instytucie Geologicznym. 15 maja 1931 r. zosta³ delegowany na badania geologiczne do województw lwowskiego i stanis³awowskiego.
Jego g³ównym celem by³o opracowanie piêciu arkuszy Mapy
geologicznej Polski w skali 1:100 000 na obszarze Karpat
Wschodnich (Stanis³awów, Nadwórna, Mikuliczyn, Rafaj³owa i Porohy). Prace polowe prowadzi³ w chwilach wolnych od zajêæ w przemyœle naftowym. Niestety nie uda³o mu
siê zrealizowaæ tego planu, na przeszkodzie stanê³a wojna.
W 1938 roku opublikowany zosta³ arkusz Nadwórna, natomiast arkusz Stanis³awów zosta³ przygotowany w formie egzemplarza rêkopiœmiennego. Niestety arkusz ten, podobnie
jak szczegó³owe zdjêcia geologiczne do pozosta³ych arkuszy, zagin¹³ podczas wojny. Obok tematyki œciœle karpackiej
dr Bujalski interesowa³ siê tak¿e stratygrafi¹ i tektonik¹
przedgórza Karpat Wschodnich. Wyniki wykonanych badañ
przedstawi³ w 1930 roku w du¿ym artykule Budowa geologiczna przedgórza Karpat Wschodnich miêdzy £ukwi¹
a Rybnic¹. Swoje zainteresowania naukowe realizowa³ z powodzeniem równie¿ jako geolog naftowy, szczegó³owo badaj¹c struktury fa³dowe na obszarach poszukiwañ naftowych. Nadzoruj¹c i opracowuj¹c wiercenia, Bujalski stworzy³ bogate archiwum wiertnicze wykorzystywane przy projektowaniu prac rozpoznawczych. Niestety wiêkszoœæ zgromadzonych materia³ów przepad³a w latach wojny. Podczas
okupacji pracowa³ w górnictwie naftowym w Bitkowie i Stanis³awowie. W latach 1942–1944 udziela³ siê spo³ecznie jako
przewodnicz¹cy organizacji charytatywnej Rada G³ówna
Opiekuñcza. Celem tej organizacji by³o niesienie pomocy
Polakom dotkniêtym skutkami wojny. Pomoc ta polega³a
m.in. na przydzielaniu odzie¿y i ¿ywnoœci najbardziej potrzebuj¹cym. Cz³onkostwo w tej organizacji, a szczególnie
pe³nienie funkcji przewodnicz¹cego, wi¹za³o siê z ryzykiem
aresztowania. Po ucieczce Niemców w 1944 zostaje aresztowany przez NKWD 5 stycznia 1945 r., po kilkugodzinnej rewizji w domu w Stanis³awowie. Polski Czerwony Krzy¿
w piœmie z dnia 23.12.1959 r. poda³ jako datê jego œmierci
12 marzec 1945 r.
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Czy¿ewski Marian – zatrudniony w PIG w latach
1938–1944. Okolicznoœci œmierci nie s¹ znane.
Drath Adam – urodzony 2.10.1904 r. w Sieniawie. Studia na AGH ukoñczy³ w 1929 r. Po stypendialnych pobytach
w Niemczech, Francji i Stanach Zjednoczonych, powróci³
do kraju w 1932 r. W okresie od 1.09 do 31.12.1932 r. pracowa³ w PIG (Graniczny i in., 2008). Bra³ wówczas udzia³
w badaniach sejsmicznych na Podkarpaciu, prowadzonych
dla spó³ki Pionier ze Lwowa. Po zakoñczeniu tych prac
przeniós³ siê na AGH. W 1939 r., tu¿ przed sam¹ wojn¹
wyjecha³ do Afganistanu na zaproszenie rz¹du tego kraju,
w celu podjêcia poszukiwañ z³ó¿ wêgla i innych minera³ów
u¿ytecznych. W trakcie badañ prowincji Farah zmar³ nagle
5.07.1942 r. Prawdopodobnie organizm nie wytrzyma³ ekstremalnie trudnych warunków klimatu pustynnego.
Lencewicz Stanis³aw (fig. 8) – wybitny geograf i geolog
czwartorzêdu. Urodzony 19.04.1889 r. w Warszawie. W latach 1914–1917 kszta³ci³ siê w Szwajcarii pod kierunkiem
wybitnych geologów, takich jak Maurycy Lugeon i Emil Armand. Jego zainteresowania skupia³y siê g³ównie na morfolo-

Fig. 8. Stanis³aw Lencewicz
(ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN, Warszawa)
Stanis³aw Lencewicz
(from the collection of the Museum of the Earth, PAS, Warsaw)
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gii utworów czwartorzêdowych i hydrografii. Przed powrotem
do kraju doktoryzowa³ siê w Szwajcarii na podstawie rozprawy
Etudes sur le Quaternaire du Plateau de la Petite Pologne
(1916). W 1919 habilituje siê we Lwowie, a nastêpnie,
w 1922 r. zostaje zatrudniony w Katedrze Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Podejmuje tutaj tematykê badañ Ni¿u
Polskiego, dotychczas ca³kowicie zaniedban¹. W krótkim
czasie powstaj¹ kolejne opracowania: Wydmy œródl¹dowe
Polski (1922), Pod³o¿e dyluwium w okolicach P³ocka (1924)
oraz w tym samym roku Mapa geologiczna Kotliny P³ockiej
w skali 1:200 000 (Kondracki, 1949). Lencewicz rozwija³
równie¿ prace z zakresu hydrografii, a przede wszystkim
limnologii. By³ te¿ wieloletnim redaktorem Przegl¹du Geograficznego. W Jego dorobku powa¿n¹ pozycjê stanowi
podrêcznik Kurs geografii Polski z 1922 r., prezentuj¹cy na
najwy¿szym poziomie wiedzê geograficzn¹ o kraju. W ramach presti¿owego wydawnictwa Wielka Geografia Powszechna dzie³o to zosta³o wydane w 1937 roku w rozbudowanej i bogato ilustrowanej wersji. Pomimo ¿e niemal ca³a kariera zawodowa Lencewicza w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego by³a zwi¹zana z utworzonym przez Niego
Zak³adem Geografii UW, to wspó³pracowa³ tak¿e z PIG.
Wspó³praca ta zosta³a zapocz¹tkowana ju¿ w 1919 r. i dotyczy³a profilowania geologicznego wzd³u¿ nowo budowanej
kolei Nasielsk–P³ock (Urban, Graniczny, 2009). W czasie
okupacji Lencewicz przygotowywa³ siê z wielkim zapa³em do
nowych zadañ oczekuj¹cych naukê polsk¹ po zakoñczeniu
wojny, jak równie¿ odbudowie swojego ukochanego zak³adu.
Pomimo ciê¿kich warunków materialnych du¿o pracowa³
i pisa³. Równie¿ on nie prze¿y³ tragedii Powstania Warszawskiego, zgin¹³ wspólnie z ¿on¹ w dniu 1 wrzeœnia 1944 r.
w trakcie ewakuacji Starego Miasta.
£uniewski Adam – urodzi³ siê w Warszawie w 1887 r.
Po rozpoczêciu studiów w Pary¿u na Sorbonie, przerwanych
przez I wojnê œwiatow¹, powróci³ do Warszawy. Po zorganizowaniu polskiego uniwersytetu, studiowa³ geologiê pod
kierunkiem profesora J. Lewiñskiego. W 1923 r. uzyska³ stopieñ doktora filozofii i pozosta³ na uniwersytecie, pocz¹tkowo jako asystent, a nastêpnie adiunkt i kustosz Muzeum
Zak³adu Geologii. Pracê tê przerwa³y dzia³ania wojenne
w 1939 r. Jego pierwsze prace naukowe s¹ zwi¹zane z utworami górnojurajskimi wschodniego obrze¿enia mezozoicznego Gór Œwiêtokrzyskich. Zebrany materia³ wykorzysta³
przy opracowaniu rozprawy doktorskiej pod tytu³em Z geologii okolic Zawichostu. W latach 20. XX w. wraz z H. Œwidziñskim kontynuowa³ badania jury pomiêdzy Ma³ogoszcz¹
i Przedborzem, koncentruj¹c siê g³ównie na zagadnieniach
paleontologicznych, W latach 30. XX w. £uniewski bada³
utwory jurajskie Kujaw, opieraj¹c siê na materia³ach z g³êbokich wierceñ wykonanych w latach 1929–1931. Z ca³ego
opracowania do dzisiaj ocala³o fragmentaryczne sprawozdanie z³o¿one w 1939 r. w PIG (Œwidziñski, 1949). Wœród zainteresowañ geologicznych £uniewskiego znalaz³y siê tak¿e
m.in.: problem pozycji geologicznej jury £ukowa, fauna wapienia muszlowego Gór Œwiêtokrzyskich i zagadnienia
z geologii czwartorzêdu. £uniewski zajmowa³ siê równie¿
dydaktyk¹ oraz popularyzacj¹ geologii, opracowa³ miêdzy
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innym materia³ Pospolite minera³y i ska³y Ziem Polskich dla
wydawnictwa P³omyk. Podczas okupacji £uniewski zosta³
zatrudniony w okupacyjnej formule Instytutu. Zorganizowa³
tutaj kartotekê otworów wiertniczych. Podczas Powstania
Warszawskiego zosta³ wywieziony do obozu Sachsenhausen
pod Berlinem, a nastêpnie w lutym 1945 r. do obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen w Dolnej Saksonii. Zmar³ tam
w okropnych warunkach, dziel¹c los tysiêcy Polaków.
Nowak Jan (fig. 9) – jeden z najwybitniejszych polskich
geologów, bardzo wszechstronny i twórczy. Urodzi³ siê
15.10.1880 r. w Ho³yniu, we wschodniej Ma³opolsce. Studia
wy¿sze ukoñczy³ we Lwowie, bêd¹c uczniem R. Zubera,
E. Hadbank-Dunikowskiego i W. Teisseyre’a. Jego pierwsze
prace, rozpoczête oko³o 1907 r., dotyczy³y g³ównie paleontologii i stratygrafii górnej kredy Podola i Roztocza Lwowsko–Rawskiego. W 1908 r. rozpocz¹³ wydawanie monografii g³owonogów górnokredowych w Polsce (Bieda, 1949;
Ksi¹¿kiewicz, 1949; Soko³owski, 1949; Szafer, 1949). Równolegle rozwija³ swoje zainteresowania tektonik¹, prowadz¹c badania w Alpach Wschodnich, a nastêpnie w Karpatach, które zosta³y uwieñczone wa¿n¹ prac¹ o jednostkach
tektonicznych Wschodnich Karpat, wydan¹ w 1914 r.
W 1910 r. odby³ podró¿ badawcz¹ na Daleki Wschód do

Fig. 9. Jan Nowak
(ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN, Warszawa)
Jan Nowak
(from the collection of the Museum of the Earth, PAS, Warsaw)

Kraju Nadmorskiego (Góry Sichote Alin). Po powrocie
z wyprawy habilitowa³ siê w 1913 roku z geologii i paleontologii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Jako
oficer rezerwy armii austriackiej, zosta³ ranny pod Przemyœlem w pocz¹tkach wojny i na front ju¿ nie wróci³. W Kroœnie
zosta³ komendantem produkcji i rozdzia³u ropy naftowej. Od
tego momentu zwi¹za³ siê na wiele lat z geologi¹ karpack¹
i naftow¹ (Tokarski, 1949a). Z chwil¹ utworzenia PIG, Jan
Nowak zosta³ zatrudniony jako jeden z piêciu „starszych
geologów”. Wchodzi³ równie¿ w sk³ad Rady PIG. W tym
okresie prowadzi³ prace kartograficzne na obszarach arkuszy
Krosno i Brzostek–Strzy¿ów w skali 1:75 000. W 1920 r. Jan
Nowak odszed³ z Instytutu w zwi¹zku z objêciem funkcji naczelnika w Pañstwowym Urzêdzie Naftowym. W 1922 r. zosta³ powo³any do Katedry Paleontologii Uniwersytetu Jagielloñskiego, gdzie otrzyma³ Kierownictwo Zak³adu Paleontologicznego. Zwieñczeniem okresu karpackiego jest Jego
najwybitniejsze dzie³o: Zarys tektoniki Polski (1927) poœwiêcone g³ównie tektonice Karpat oraz Geologia polskich
pól naftowych, wydana w jêzyku niemieckim w 1929 r. W
latach nastêpnych uwaga Jana Nowaka skupia³a siê na problemach geologii Polski pozakarpackiej. Niestety nie zdo³a³
zrealizowaæ swojego pomys³u napisania kolejnej oryginalnej syntezy regionalnej (Ksi¹¿kiewicz i in., 1949). Na
pocz¹tku okupacji 6.11.1939 r. zosta³ aresztowany wraz z innymi profesorami krakowskimi i wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen pod Berlinem. Po protestach
gremiów naukowych w ca³ej Europie, profesorowie zostali
zwolnieni na pocz¹tku 1940. Jan Nowak przy pomocy kolegów zosta³ przewieziony na noszach do Krakowa w dniu
18.02.1940 r., gdzie tego dnia zmar³ z wyczerpania.
Opolski Zdzis³aw – urodzi³ siê we Lwowie w 1884 r.
Tam te¿ oraz w Pary¿u odby³ studia uniwersyteckie. Doktoryzowa³ siê we Lwowie z geografii, na podstawie rozprawy
o wp³ywie klimatu na cz³owieka. Nastêpnie podj¹³ pracê nauczyciela w ró¿nych lwowskich gimnazjach, pracuj¹c równie¿ naukowo. Po I wojnie œwiatowej by³ przez jakiœ czas
asystentem Katedry Mineralogii Uniwersytetu Lwowskiego
oraz geologiem firmy „Nafta” w Borys³awiu. W latach dwudziestych zostaje nauczycielem przyrody w Liceum Krzemienieckim. Na stanowisku tym pracuje do koñca ¿ycia,
a w miesi¹cach letnich, w latach 1924–1939, wspó³pracuje
z PIG jako geolog karpacki, przede wszystkim kartograf.
Przebieg jego karpackiej dzia³alnoœci mo¿na przeœledziæ
w Sprawozdaniach z Posiedzeñ Naukowych PIG z lat
1926–1937 oraz w Sprawozdaniach PIG z lat 1927–1933.
Jego pierwsze prace dotyczy³y zdjêcia zachodniej czêœci arkusza Stary Sambor. Z publikacji w 1926 r. mo¿na dowiedzieæ siê, ¿e rozpocz¹³ badania w dorzeczu górnego Sanu,
które mia³y mu wype³niæ dalsze lata kariery zawodowej.
W sprawozdaniu z 1930 r. znajdujemy podsumowanie poprzednich prac i badañ. Za³¹czone s¹ w nim równie¿ mapy
w skalach 1:150 000 i 1:100 000. W kolejnych latach koncentrowa³ siê g³ównie na zagadnieniach stratygrafii i tektoniki warstw kroœnieñskich na terenie Depresji Centralnej.
Przygotowa³ równie¿ do druku czêœæ arkusza Ustrzyki Dolne w skali 1:100 000. Z notatek opublikowanych w latach
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1934–1937 mo¿na siê zorientowaæ, ¿e zajmowa³ siê wyjaœnieniem przebiegu i budowy jednostki dukielsko–miechowskiej a¿ po rejon Czarnohory. Swoje prace w Karpatach prowadzi³ do wybuchu wojny. Zachowa³y siê równie¿ informacje, ¿e w latach 1940–1941 spotka³ siê we Lwowie
z dr J. Wdowiarzem i pokazywa³ mu mapê geologiczn¹ lewego dorzecza górnego Sanu gotow¹ do druku. Dalsze losy tej
mapy pozostaj¹ nieznane (Tokarski, 1949b). W trakcie okupacji sowieckiej przebywa³ w Krzemieñcu. Po wkroczeniu
tam Niemców w lipcu 1941 zosta³ aresztowany wraz z innymi wyk³adowcami Liceum Krzemienieckiego, a nastêpnie
zamordowany.
Paw³owski Stanis³aw (fig. 10) – wybitny geograf, wiceprezes Miêdzynarodowej Unii Geograficznej (od 1938), rektor Uniwersytetu Poznañskiego. Urodzi³ siê 16.03.1882 r.
w Dêbowcu ko³o Jas³a, gimnazjalne lata spêdzi³ w Samborze, a nastêpnie przeniós³ siê do Jas³a po relegacji za dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ przeciwko zaborcy. Tam te¿ uzyska³
œwiadectwo dojrza³oœci w 1902 r. Nastêpnie odbywa³ studia

Fig. 10. Stanis³aw Paw³owski
(ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN, Warszawa)
Stanis³aw Paw³owski
(from the collection of the Museum of the Earth, PAS, Warsaw)

491

Uniwersyteckie we Lwowie i w Wiedniu, gdzie mia³ mo¿liwoœæ zetkn¹æ siê z wybitnymi naukowcami takimi jak:
E. Romer, A. Rehman, R. Zuber, V. Uhlig czy E. Suess.
W 1910 r. uzyska³ na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie tytu³ doktora na podstawie
pracy Temperatura wód p³yn¹cych Galicji. Na tym samym
Uniwersytecie habilitowa³ siê, przedk³adaj¹c rozprawê Zlodzenie górnej Wis³y, górnego Dniestru oraz ich dop³ywów
wydrukowanej w 1912 r. we Lwowie. W kwietniu 1919 r.
mianowano Go profesorem nadzwyczajnym geografii na
Uniwersytecie Poznañskim. Od 1921 by³ na tej uczelni profesorem zwyczajnym i równoczeœnie kierownikiem Instytutu Geograficznego (Dylik i in., 1939–1945). Na prze³omie
lat 20. i 30. XX w. kieruje grup¹ geologiczn¹ w ramach Biura Projektu Melioracji Polesia. W tym okresie wspó³pracowa³ z PIG. Jego prace zaowocowa³y publikacjami na temat
zjawisk krasowych, utworów morenowych oraz fauny Polesia. Z przesz³o 200 publikacji prof. Paw³owskiego 77 dotyczy geomorfologii, m.in. Karpat, Podola, Ni¿u Polskiego
i wybrze¿a Ba³tyku, a tak¿e pó³nocnej Afryki, Alp, Walii,
Danii i Norwegii.
Prawdopodobnie inicjatywa wydania Atlasu nazw geograficznych S³owiañszczyzny Zachodniej, wybitnego dzie³a
o historycznej wadze, autorstwa ks. Prof. St. Kozierowskiego sta³a siê bezpoœredni¹ przyczyn¹ Jego przeœladowania
i œmierci (Dylik, 1949). Wed³ug Janczewskiego (1946) zosta³ aresztowany przez Niemców w Poznaniu i zmar³ w listopadzie 1939 w forcie Nr. 7 pod Poznaniem. Z kolei Dylik
i in. (1939–1945) podaj¹, ¿e po raz ostatni widziano Go
na pocz¹tku paŸdziernika na przes³uchaniu w Gestapo,
w dawnym Domu ¯o³nierza w Poznaniu.
D¹bkowska Irena Antonina – urodzi³a siê 28 lutego
1901 roku w Radomiu. Studiowa³a na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloñskiego, najpierw filologie polsk¹
i romañsk¹, a póŸniej botanikê. Tam te¿ zetknê³a siê z profesorem W³adys³awem Szaferem. Dzia³aj¹c w Akademickim
Kole Kresowym, zafascynowa³a siê Polesiem, a z geologi¹
tego regionu zapozna³ j¹ bli¿ej geolog Eugeniusz Panow.
W 1932 roku na podstawie pracy Zatorfienie dolinne £ani,
napisanej pod kierownictwem prof. Stanis³awa Kulczyckiego, uzyska³a na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie
tytu³ doktora w zakresie botaniki i geologii. W latach
1930–1938 wspó³pracowa³a z prof. Boles³awem Hryniewieckim i kierowanym przez niego Zak³adem Systematyki
i Geografii Roœlin Uniwersytetu Warszawskiego. Jako
wspó³pracowniczka Pañstwowego Instytutu Geologicznego
w Warszawie bada³a torfowiska NE Polski (województwa
nowogródzkie i wileñskie), kartuj¹c m.in. arkusze Michaliszki i Œwiêcany. 25 maja 1937 roku zosta³a powo³ana przez
PIG do kierowania pracami badawczymi nad poleskimi torfami i w latach 1937–1938 kierowa³a pracami 4 ekip badawczych, których celem by³o okreœlenie wartoœci energetycznej
z³ó¿ torfu, na wypadek odciêcia dostaw wêgla z Górnego
Œl¹ska wskutek dzia³añ wojennych. Od 1933 roku wspó³pracowa³a równie¿ z Muzeum Fizjograficznym PAU. Od sierpnia 1940 roku do wiosny 1942 roku by³a zatrudniona
w Abeilung Wissenschaft und Unterricht, do pomocy przy
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zbiorach botanicznych Muzeum Fizjograficznego PAU. Nale¿a³a do Zwi¹zku Walki Zbrojnej. W Muzeum, w którym
pracowa³a w ukrytym miejscu prowadzi³a nas³uch radiowy
i opracowywa³a komunikaty dla prasy podziemnej. Udziela³a schronienia swojej kole¿ance – ¯ydówce, dr Karolinie
A. Lubliner-Mianowskiej. Wiosn¹ 1942 roku zg³osi³a siê do
akcji „Wachlarz” i odby³a w Warszawie szkolenie w zakresie dywersji. Zosta³a skierowana do pracy konspiracyjnej we
Lwowie i na Podolu. Dzia³a³a w patrolu ppor. „Rywala”
(Aleksander Ku³akowski). Jesieni¹ tego roku œlad po niej ginie. Prawdopodobnie zginê³a gdzieœ na Polesiu pod koniec
1942 roku.
Stanis³aw Wo³³osowicz – urodzi³ siê w 1899 r., jako syn
znanego geologa, podró¿nika, badacza, m.in. Wysp Nowosyberyjskich i pó³nocnych rejonów Jakucji, Konstantego
Wo³³osowicza (1866–1919). W Instytucie by³ zatrudniony
w latach 1919–1927. Ju¿ w pierwszym roku pracy by³ jednym z nielicznych geologów, który prowadzi³ badania na
obszarach Ni¿u Polskiego. Kartowa³ wówczas dolinê Bugu

pomiêdzy Brzeœciem a Uhruskiem, koncentruj¹c uwagê na
morenach czo³owych wznosz¹cych siê ponad dolin¹ Uherki.
W 1920 r. wszed³ w sk³ad delegacji PIG przeprowadzaj¹cej
rekonesans na Pomorzu. Odwiedzano miêdzy innymi dolinê
Wis³y w okolicach Grudzi¹dza i Kwidzyna oraz studiowano
profile wybrze¿a morskiego w Gdañsku, Gdyni, Pucku oraz
na Pó³wyspie Helskim. W kolejnych latach Wo³³osowicz
prowadzi³ badania na obszarze Województwa Bia³ostockiego, Nowogródzkiego i Wileñskiego, zajmuj¹c siê zagadnieniami geologii czwartorzêdu. Prowadzi³ równie¿ prace kartograficzne na arkuszach Suwa³ki oraz Kalwaria, w skali
1:100 000. Jego ostatnia praca w PIG dotyczy³a Utworów
dyluwialnych i morfologii Pojezierza Suwalskiego, która zosta³a opublikowana w Posiedzeniach naukowych PIG
w 1928 r. By³ równie¿ autorem podrêczników z dziedziny
geologii i geografii fizycznej. Zosta³ rozstrzelany przez
hitlerowców w trakcie Powstania Warszawskiego, w 1944
(Bolewski, Pierzcha³a, 1989).
Czeœæ ich pamiêci!
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SUMMARY
In the hall of the Institute building C a commemorative
plaque was disclosed in 1948. There is a description on it:
“They gave life and blood in sacrifice, perishing during
the fighting, in concentration camps or due to the hard conditions of World War II, 1939–1945”. It contains 25 names of
employees and collaborators of the Institute. The authors of
this paper have collected new information, including persons
not indicated on the plaque which also perished during
the war.
In September 1939, the Institute buildings were seriously
destroyed as a result of war hostilities. On the other hand,
scientific property, including collections, library, archives
and laboratories has survived. Prof. Paeckelmann and
dr Barnitzke, the representatives of the Reichsstelle für Bodenforschung from Berlin, after a rough reconnaissance of
losses, proposed reconstruction of the destroyed building
and leaving most of the property, except some books and instruments “needed” in Berlin. The Institute was reorganized
renamed for Amt für Bodenforschung, and included into
the German geological survey. Prof. Roland Brinkmann,
a geologist from the Hamburg, was nominated as the director
of the Institute. Despite official coolness, his attitude to
the Polish staff was generally positive. During occupation,
no employee of the Institute was arrested, besides the case of
L. Horwitz. He was cleared of any accusation during the trial
in Warsaw, in 1951. Employees of the Polish Geological Institute accepted the conditions imposed by the occupants.
From the distance of time, such decision should be justified.
It saved lives of many geologists, protected of the Institute’s
property and protected the geologists against sending for labour to Germany. At the beginning, the Institute’s activity
was limited only to applied geological research, later on
some scientific investigations were partly available. In 1944,
the result of the war was rather obvious. That is why the Germans evacuated part of the Map Archive and files of the Archives of Boreholes to Germany. However, the most precious materials were hidden and buried in the Institute grounds by the Polish staff. These materials were partly saved
and recovered after the Warsaw Uprising.

During occupation, some of the geologists were acting
in conspiracy. Edward Rühle (pseudonyms “Gozdawa” and
“Zawrat”) was deputy of the Home Army (AK) chief of geographical survey (code name “Schronisko”). This unit was
responsible for collection and preparation of topographical
maps. Geologists of the Institute during the field work unofficially made the plans of the airports and other German military constructions and objects. Jan Czarnocki maintained
contacts between the Polish Government in exile in London
and the Underground Government in Poland. His apartment
(in one of the Institute buildings) was also used as a temporary
shelter for military paratroopers sent from England (“Cichociemni”). Zbigniew Sujkowski was one of the organizers and
chiefs of Home Army ”Kedyw” unit, which was responsible
for sabotage actions along the Warszawa–Bia³ystok railway.
During the occupation several employees and collaborators of the Institute died in concentration camps and due to
the hard conditions of the war: E. Ettinger, L. Faszcza,
P. Giza, J. Nowak, Z. Opolski, S. Paw³owski, F. Rabowski,
A.S. Makowski and J. Morozewicz (organizer and first
director of the Polish Geological Institute). Many persons
were killed during the Warsaw Uprising: A. Bielecki,
J. Wawrzyniec, M. Koby³ecki, A. Mazurek. Mizeria, I. Sawicka, M. Czy¿ewski (?), S. Lencewicz, A. £uniewski and
S. Wo³³osowicz. I.A. D¹bkowska and K. Beres were killed in
military action of the underground army. B. Œwiderski died due
to stroke after a serious quarrel with director Brinkmann. It
happened after a scientific session in the Institute, in the presence of many German officials including representatives of
NSDAP. Œwiderski opened this session in Polish language
and was an active member of discussion (against ban of
Brinkmann). The same fault was made by another member
of the session L. Horwitz, who was of Jewish origin. Next
day L. Horwitz and his wife were arrested and probably murdered at the Gestapo headquarter in Szucha Alley in Warsaw.
B. Bujalski also perished in tragic circumstances. He was
arrested by the Soviet secret police (NKWD) in Stanis³awów
and killed in March 1945.
Let us honor their memory!

