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Próby orga'nizacii polskieisłużby geologicznei
przed utworzeniem Państwowego Instytutu
Geologicznego
W kwietniu 1'919 ,1"., w tni€Sp€łina pół roku po odzyskaniu przez PolSkę
.. niepodległości, powołana :ZOStała do życia plac6wtka państwowej służby
geologicznej pod :nia!zwą Państwowy lInstytut Geologicmy. PIG łbył jedną
z najmłodBzycih :ilnstytucji! tego il'OCizaju rw Eurqpie. Powstał niemal w 00
lat .p o British Geological Survey,tworwnej jako pierwsza w Eurqpie
w la taoh H~312~18:3!5 i 'z :killkudziesiędol€l1mJim opóźnieniem w stosulIliku do
takich IPl,acówek IW więlk:szości mn.ych 'państw ,euro!pejskich, jaik Norwegia
i Szwecja :(1!8518), :Szwajc1łir~a t(118 5'9!), Węgry i FralIlcj.a 1(181618), Włochy (1:8171)
czy Rosja (1 18'82i). RÓWIIliocześn/ie 'z Polską, w 1'9 19 roku powołlały swe służby
g,eoTrOgic:me .czecfuosłorwacja i GrecJa (por. KGreeill!ly, H. Williams, 1'9310,).
Przyczyną ,1JegrOmpó2Jnienia jest, oczywista, brak . samodzielnego bytu
państ.wolWego uni€moŻ'1iwi~jący polSkim geologom stwarzenie talkiej IPla...
ców!lci. Nasuwa się jedJnak lPytanie czy wcześniej, ;w dkres1e za1borów,
w środowiSkach polSkich dostroogana była jej potr.wba: i czy można odino. tować jakieś projelkty, czy też IPrOby rtwrOrrenia pla~weik zblłronych swym
charakterem do państwowej sŁużby geologicmej.
Pracując ostatmilo ll1iad historią polSkiej ikartogratfii goologic:mej musiałem zająć się r-ówtnież i tą ~rawą. PIl'2leprowadz.one poszukiwania dały
zu!pełnie nieocOOkiiwaJI1Y rezultat. OdnaLeziOlny :został 'zapomojaInY iProrjoakt
U'twor:renia sllużby g,eologicznej pochodzący z ostatnicl:t lat Pol!Ski IP'rzed.;.
rozbiorowej, !zebr,anrO 'talkż'e sporo iJnformacjd IQ próbach u:tworzenia taikiej
słuŻlby w ;okresie 'zaborów. W ,związikuz !50-doLetnią rocZil1icą powstania
PIlG wyd'a!je się celowe przYlPomnienie ważniejszych 'z tycih iPTób i IProJektów.
.
W Polsce przooroibiorowej zezwolenie na prow,ad.zenie p~ukilWla,ń
g6r.hlczydh m6gł wydawać jedynJie krbl, znane są takie ze7JWolenia wydam.e !poszczegóLnym OSaibom w dkre&e od 144J8 do 1:583 .r., W pó2miejszych
latach, zapewtne w !ZWiąZJlru .ze staInrOwiJSkiern .9zlacilJty, niechętnej prowadżetni;u posruiki.wań na jej grunJtach przez osoby obce, 'za:niechano wydaw.ania 'zeZlWoleń. !Na własnym gruncie mógł oczywiście każdy prowadzić
dowolne ipOSzrulkilw,alrlia 'i booanla,miał ibOlWi!em !p!~awrO' własności '2larÓWlI1:o
. tego, crO na: pOwi.€T2lChJnii! ,gronitu, jak i 'tego, cQznajrduje się w j'e:go WII1ętrz:u.
Kwa~talndG!:

GeQ!J.ogtcZrIlY, t . .];4, Illr 2, 01970 l'.
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(H. Łalbęcki, HM'l, t. 2, s. 2i4--1215). :Nie iIliaJtrafJamy :natomiast w historii
polskiej do XVi:El)I w. na ślady j,aikichś badań czy :też poszukliw,ań g6miczo-g,e ologkzmych podejmowanych !przez 'Władze centralne.
Za/grożenie ibytu !państwowego 'W pOłowie XVHr W., ił następnie tIrlerwszy rozbiór Po}Sk,i z r. 17712 wywołały inrt;~ywne poszuikiwaJIl.ia dróg
i środków mogących zapobiec os1;a.,tecznej katastrofie państwa i dQpOmóc
do jego podźwignięcia. Jedną z dróg do 'tego celu :upatrywaJIlO IPOwszechnie
w podniesieniu po.JSlciego prL?emysłu, a szczególnie .górn'iCiiwa solnego
i kruszcowego. \W związ'kuz tym w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVI'lI 'W. obserwujemy iW Po1soe ogromny WZI'lOst zadJntereso-wania naukami goologic:zmo-gómiczymi. Wyraża się on utworzeniem Komisji KmsL?COwej !(1700), mającej cha,raikter pierwszego m:iJnisterstwa górnilctwa .ora'z podejmowaniem z in.icJatywy wł·ad:z ren.'tra1nycthbadań 1, !POszukiwań Ig'oolOigicmych. Badatn:ia te prowadrone były przez 'za:graJIllcznydh specja1istów. 'taikiclh jalk Jan FHip Oarosi, J ,alkub Ferbel' i inIni. Wiladomości z n:auk miIl1era.1ogicmo-,g,eQlogic:2lUych wlProwadwne zostały do
programu .obu SZikół GłóWlIlych czyli AJkademii W Krakowie] Wilnie.
Pojawiła się !przy tym duża ilość pulbliJkacji o problematyoe g,eollOgiczn.o-górniczej, ~ąż€lk, Ibl'aszur i artykułów w czasqpismaclh. Wśród nich.
próc'z podręcZJrrilkówi! :ro~pra-w !I1aJuikowych, me brak i !publikacj.i. pqpularyzującycll IPOgłębienie znajomości tych na.uk w szerolkich !kręgach ~
1
łeciZeństwa (8. Oz-arniec!lci, 1 962).
Badania ,z lat ostatnich nad histo,rią ,polskich naulk geologicznych ukazały w zUlpełnie nowym świ-etloe ten ogronmie ci€ika:wy !P'rzedstas7lioowski
etap j-ej dzi!ejów. W tym to wŁaŚI:lri.e dkresie lQ,żywienia za!m'ter'esowań naukami o2Aemi 'W miesięczniku wamza.wskim Pamiętnik Historyczno-Polityczny, ,wydawanym !prrez PiiOtraświiikowskiego, w numerZ!e 'z grudnia
17'87 'r . ,ukaJzał się artykuł {POd t)7'tułe-m '"Uwagi oka'zujące łaltwooć ,grunt<>'wą w otwor.zeni.u OyC'zystych KopaJń, Warzelń, Manufulktur i Tran.sportów, ora'z podające sposób do udziałani.a Mappy GeometrycznO' Goograficzll1ey i Fizyc:i!lnQ0-4Na,tura,1n:ey Krajow Polskich". W ociróŻll1ieniiu od więk
szości artykułów umieszczanych w Pamiętniku an!Oinimowo podano wyraźnie, i;ż artylkuł lIlapisany został przez ",Józefa, [[(mmera Pdl:aka". NieaJbyt
Jasne sformułowaiIlie tyhiłu, a ltakże 'rzadkość czasopisma" w któ:rym :wstał
ogłoszony, ~owały, iż poza wzmi.atnką w artykule R. Danysz-F1e-szarowej (1,966) !historycy .,gooloQgii :nie ZWTócili dotąd uwagi! 100: iIliezwytkle
ciekawą treść !projektu, a i postać autora została niema'} zupełnie zapomniana.
Zajmiijmy się przede iWszys1ikimtreś0ią · "Uwag". Autor poszukując
remedium na trudną 8Y1tuację poliJtycmą !kraj:u widzi je, ;tak jaJk wielu
w~-ółczesnych, w !pTzyw:róeeWu praworządności, doptlSZ'C2elliu do WlpłyWU
na ,l os państw,a srersz'e go !kręgu dbywa!teli oraz IW podniesieniu pożiomu
wY'kS2!tałcenia. Stwierdza, iż powięksZ!ooie wojska R:lJeczypospoHtej :nawet
o !kUka tysięcy żołnilerzy, !kraju ".;.00 łallromstwa jpl'L?eml()ooych meibawi
sąsi:adów.ZaJ~ileczenie ugruntowane wszelkiemu mies:zikańcowi 'z powszeclmą lIl!i~rze1"Wand.e subotdynacyą !prawa ... oraz edulkacya da,jąca czuc
własny i:nteres w iln1f:ęreSsie publicznym, odradzająca Patryotyzm dawnych
P.ola~ów, al,e rozciągn:iony aż do ostatniego wi€Śni.laka, '" może wydal! liczne i ćwiczOne 'woysko; iWoys1ko lIlie z niewolJnii.c~zych Ibrańców, albo 'z podłych
dusz nai:emnJiczydh ... 'złożone lec'z z iWewnętrznego prOOk'OIIlania ochoczo-
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i śmial0 za Oyczymę ... do boju stawające, woySko w c.zasie pdkóiu nie
uciążliwe dla !kraiu, owszem iPożytecme, bo również z wspołziomkami ...
z pracy własney żywiące si!ę" (J. Kromer, 1''7187, s. 1051-110512).
To właśnie iPra!kttycmewykorzystanie w czasie [pOIkoju wojSka, a spec-

dalnie j'ego ika1dry orfioersldej jest IPrzedmiotem rozważań J. K~omera. Po,F,rancji, Prus i AustriJi, ,gdzie wojskowi w czasie
prac ttalkich, jak ~oI'iządzanie map d planów, r,egulacja'rzelk:, budowa Ik::an,alów i dr,óg itp. tKromer'rozWlaża, [które z ;tego
typu !prac są szczegoÓlnie dla Hzeczypoą>olitej waŻIlie. Za szczególniJe waŻ01e
i nadaj-ące się do wykonania przez woj'sko uważa sporządzenie mapy cał,ego pa,ństwa., prowadzenie· badań fizjografiemych, a szczególrrie geolo...
.giC'zno-górniezych oraz przygotowanie i Teali!zację budowy si'eci ikomunik'acyjn'ej. Dla realizacji tyclh celów pos1iuluj,e u:tworze.nie mstytucji, które
nazJ7IWa: "KoTjpus I:ndzinierów", "Korpus Górniko-,(Fizylków" oraz "Korpus
Mostowo-DroŻIlyclb.". Pierwszy 'z mchmia~by się zająć g~ównie opracowaniem mapy całego !kraju, ,opa'l,;tej na własnym ,zdjęciu tOlPOgraficzm.ym.
Jako wzór dla tej p;racy służyć ma w,edług Kromera świeżo sporząd.oona
przez wojSk,a austri.ackie mapa: Galicji i ILo\domerii. K!orpus trzeci, jak
sama na:2lWa wSkazuje, miałiby się ;zająć poprawą przysłowiowo lkiepSlciej
polskiej sieci !komuniilDacyjnlej. KIOTjpU'S GÓrniJ1ro...Fi"zyków n:a:tomiast, !któremu ,autor poświęca szcz€ig'óJmą uwagę, stainJOwić ma ,właśnie dlnstytucję
o zakresie prac Zbliżonym dlO tego, . jalki! WIOkresach pÓŹIlLejszych IPtOsiadają
placbwki sbuŻibygeollOgic'.znej.
Dziw,aczne dla nas brzmienie ll1:a'ZJWYl kQrpusu wynika' z faktu, iż
w XVl'IlI w. me pojawił się jeszcze terrtrin "g€'oilogia" w dzisiejszym swym
znaczeniu. azęść :problemów, jakie wchodzą obecme do zalkresu tej naullci,
jalk lITiP.zag,adn.ienia. wullkalIlizmu, trzęsień ziem], powstawama gór Itp.,
włączana była dQ zaikresu .fizyki, dm)ne dQ milneralogii lub gbrnictwa. Warto
wspomnieć, ż'e /pierwszy, który postulował wyd.ziiel'enie odrębnej ni!łJuiki
10 ,zalk'resiezbltildn.ym do tego, j-alki dziś ma g,oologia dynamiezna; był Hipolit KO'W01aclti. 1(li7'92I).
Krom!er zidawał SIO!biesp'rawę, jak trudno wprowadzić IW kraju o tak.
niskim lPoziomie oświaty, jakim ibyqa wslpółc!ZeSlIla mu iPolska, nową instytucję wymagającą me Ityliko kalCfuy wysoik.o ikwa'lifiikowanych praOOWt11tlftWw,
a1e :rówmeżwozumienia eJe s:trooyspołeczeństwa. Ma jekh1alk nadzieję, iż
jedno i dJrugie moŻll1:a będzie uzySkać jpiI'Z'ez ,stopniowe powiększanie Ikorpusu, :który ,równoc'ZJeŚItiJe 'Wyka'zywa~by swą'llŻY'tec:zmIOŚĆ dla ikrajowego
ro1n:icltwa, górnic'twa i pmremysłu •
Jak przedstawia się w projelkcie [K'romera or:gamzacja i wres !prac
KoiI'pusu? W f.azie lPoczątlko-wej ma się ,on sikładać 'z dwunastu pracowników lPozostających pod. lJ.cierunlkiem doś'WiadcZ()illego fachowca. Grupa ,ta,
zaopa;trron.a w przenośne l!łJboratorium chemicZlIle, zajmowałaby się IPrzede
wszystikim badaniami! 'terenowymi: "W la't lkilIka lPojedym.c'zo wieś plO wsi wizytując:z ła1twością ułożyli!by dzieł,o otwierające :nam oczy, iż to co teraz
depczemy, drOlglo :Z cudzyoh :zallrupujem.y ilm"aj-ów . (op. cit., s. W6'3~110614!).
Badania prowad2'JOIIle byłyby :systemem alI1ildoe'bowym, drogą spisywama
-odpowiedzi! na oopowiedlIliim. Ikw'estio01'ariuszu ,dbejmującym szereg !pytań
.dotyczących fizjografii lbadanego :rejolIl,u, świata roślinnego 'i '2lWieTzęcego,
a szc'zególn!ie własności gleb i wiadlomości .o kOIPa1i1l1:ach użytecmych. KliOroer podaje przykładowo taki Opis ankietowy, lkt'óry za'Wiera m.m. iJnforwołując się na przykład
pokoju wyk()illują w1el,e
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macje O gIdach ceramic;lJl1!ych, rudaclh żelaza i ołowilu, zr.ódłach mineralnycJh i wooy pi1inej oraz o możliWlOściacih ich wykorzystaJIl!i.a . .
,Niezwykle interesująca jest uwaga Kromem o tym, iż . zebrrune w ten
sposób imorrnacje 'Z!OStałyby ujęte IW fDl"IIlie kartog'rafic'mej, na'z wanej
w tytule - mapą fizycZll1o-lrul.tll'railną. Mapa takla, !prototyp map SUI10~ÓW
mineralnych. ora:z "gabinet generalJny ikQPalnyc'h rzeczy", czyli muzeum
geologicZll1o-.gómicze mają stać się zgodnie 'z projektem tKromera podstawą znajomości geologicmych oogactw !kraju. Mamy rtu zalt'em tpierwszy
w PołSce pomysł 'złączenia! w :projektowane} ilnstytucji badań terenowych
w zakresie lIlauk geologicZll1o-górniczydh, przygotowywania karto~aficz
nej diQIkumelIlltacji 'z · teg'OŻ 'zaJk:resu i ,gromadzenia geologQcmych zbior6w,
mających służyć dla celów lIl'aullmwych i IPraiktycznych. Są ,t o działama
wdhodzące dziś do zaGm$u IPrac państwdwej służby geologicznej i Józef
K'r omer może być uznany za jej !polskiego prek:uI"sora.
Hozwa'Żallli>a swe o K'orpume GÓmifiro.1F'izyków !kończy Kromer optymistycm-ą uwagą: "Z ułożenia ihistoryi f:izycZll1o-naturallIley !kraiu ca.łego
i z ufO'rmowania kOrpllsugórndczego, mając w c'~ym :wybór czytni{: 'jJ Ilrim
wylkonywa,ć łarlJwO' 'założ.a.ne '2XJIStan.ą :fabrytki, 'Wail'zellIlie, Ikqpa'lIIlie publiczne ... dla !potrzeby, pożytku i wygody ikraju ustanowione" (op. cito s. lOn).
'WYlPa~ hisroryc2me nie potwierdziły 'tych nadziei. \Drugi rozbiór,
a następlIlte callkowi:ta utrata niepodległ,ości :nie pozwoliły na realizację
wielu słUiSzn.yd.h iIllicjaiyw, jalktewodziły się w epoce polSkiego Ośwń.ece
nia. MO'2ma też st'w1erdzić, że fuicjatywa Kromera nie zyslkała zresztą szerszego oddtźwię'kJu U' współczesnych.
O samym Józef're Krom,erze, .jego życiu i !pracach zachowały się 'b a,rd:ro
skąpe wiliJdomości . Nie wspomina o nim żadne :z lPolSkidh wydalWlIlliotw
encyklqpedycznych, a oota:1mrio zrezygnowano nawet z ,zamieszczenia jego
życiorysu w Pols'k im Słowniku Biograficznym 'z racji 'braiku danych.
Z dostępn;ych lIlam 'zródeł. moma 'byłO' ustalić, Clo następuJe:
Józef KroroeTpochodziłz tkrakowskiej no.bilitowanej ,rO'd·ziny, iktórej
własnością była jedna 'z kamienic w rym.!kuzwalOO "K'I"OImerowską". Studia
wyższe odbywał w Krakowie uzyskując Ikol,ejn-o 3,1.1;17715' .r . tytuł bakała
rza nauk wY2!Wolonych, 11.vtII.17i7 6 r. wstał promO'wany na magi1stra, a
17.VII.1777 'r. osią.ga ;najwyższy tytuł lIlaullrowy -, doktora filozofii. Warto
zaznaczyć, iż podczas każdego. 'z tych egzaminów w grupie studentów zdających je wrnz z J. Kromerem, znajdlOW'aU się rÓWindeż dwaj !bracia Szastrowie: Anrtoni - późmejszy profesor f.armakolo.gi!i na UJ i Wincenty późniejszy profesor anatomii i fizjologii. Dalszych losów J. Kromera nie
możemy już 'śledzić z taką dOlkładnością . WiadomO', iż zajmował si;ę pracami kartograTIcZlIlymi.Wybitnym jego dziełem 'z tego. zatkresu j'e st !pl~
miasta KraIkoIwa i okolicy wykonany w 1'7813 r. n,a,"zl'e cenie Komisji Bani!
O!rd'iIrlis. Zachował się OIIl · w foim1e późniejszej kopii pochodzącej ze z!bi,orówZeg()lty Paulego ji 'znajduje się 'W dziale .ręilropisów Hibliotenti Ja:giellott,Skiej I(SYgn.. Rlkjp. 5315'6). W tekście ,dbjaŚl1ień do tego pl,runu nazwalIly jest
Kromer ",geometrą przysięgłym J. K. Mci" lu:b iklrólewskim geometrą
przybocznym.
lnnym dziełem K'oomera jest rękqpis pod przydługi;m tytułem "Uwaga
nad użyciem światła, dkaZJUjąca ~posób j;aJk mOŻina w ,godzinie o kiIIkadzi;esią.t mit! i więoey donosić wszelkie ·wi.adomości i !Odbierać na nie 'Odpowiedzi. 'Ofiia'rowana Nayia'SIl!ieyszemu Stanisławowi Augustowi KrólO'wi
Kwartalnik Geologiclzny - :.I
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Pol'Sk1emu bawiącemu się ;pod ów C'z,a,s w K~akawie m.a dniu ... cze'rwca
Roku 1"7:8!7 przez J'ózefa Kromera Połaika". RęąiJs ·ten zachowany jest
rów\l11ież w Bibliotec,e Jagielloń~iej (sygn. Rikp. 271519!). Stanowi on jproj€!k>t
uiiworzeniasieci telegraifu op:tycznego i alfabetu dla "talkiego 'telegrafu.

,Stroo,a t.Y'tulliowla rękopisu J . .'Kromern ·z 1'7"87 Ir. '(ze ·:z.ibwrów ·BibL J,agi,ell.)
".I1itle jpage of J. Kromer's manuscript date 1787 (collection of the Jagellonian
Librall"Y)

Z nie ustalonych jprzyczYln projoekt ten Ill"ajp'rawdopodobniej nie :został
król,owl! wręcrony. Przemawia. ·za 'tym lIlIiJe'wy!peŁniem.ie daJty dzi'ennej na
karcie tytułowej i 'b~aIk ja!kiejlkolwie!k wzm:iamlk.i na 'ten temat 'W szczegó-
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relacji oz pdbY'tu Stanisława Augusta w tKTalloowie (A. Naruszewicz,
1'80'5). O ilIl!l1yah !pracaoh i dalszych losach życdia Józefa KromeJ\8 nie udało

się odnaleźć wi.adomlOŚd.
W 117'77 ~. ,ukazała się

w 'ZwiąMU7Ie zbiorową promocją doktorską hro- .
szura (iDec'es literarum ... 177'71), 'zawierająca herby doktorantów i 'k rótlde,
łacińsllcie w.Lersre !Pian'egirYC'ZlIle. Jest wśród nich herb J. Kromera. T.ekst
zamieszczany przy tym herbie :podaję rw wolJnym prz€ikładzile 1.

Herb: Orzeł prz~łOlWiony, mający wieniec na szyi, ,w górnym polu;
w dolnym !polu - pas rycerSki. Sentencja:
1 Pragnę wyrazić podziękowanIe mgrowi J. K<ltz16skiemu z Biblioteki JagiellońskIej za
pomoc wiPrZekładzie 1eg·o tekStu 1 w poszukliw.a n1ach arehlwalnych. Dzt~uję ol'ównlet za pomoc W p06ZUkLwanlacłl arcll:liw,alaly,ch doc. dr L. iHajdukllewicz·oWl - dyrek.toraw'd Archdwum
UJ oraz draw:1 G?:. Jablońsko1emu - dYol'e!ktorowl IBliblootekti Odd2l!ału P AIN w KrakoW!ie.

232

Stanisław

Czarniecki

części będę jaśniał pÓ.-w,ad {1llJ!iazdy.
KróleWlS'ki ptaJku, jaik panie8iesz ~je chyże piÓTa pod gwiazdy:
niech Się okaże, że (/Wtiazdy są centrum świata.
Niech niesie szyję OZdobioną kwttnącyrm wieńcem:
twemu :talen.towi należy się zapłJata..
Bohaterskie dusze orpwsuje ten PruJ rycerski:
twój uczony umysł. n.igdy nie straci swej wa"11tości".

"w mojej

ZajpOwiooź

osta1miego7Jdaaiia powymz.e.go wiersza nde sprawdziła. się,

wildzieliśmy IW oQIdn.iesieniu do znacznie wyprzedzającego swe czasy
.pomysłu Kromera sVworzenia w Polsce służby geologiemej. IMyśl
w od. mi-erunej ozr.es2tą formli:.e wyrarona, podjęta, została p<mown·i e dopiero
IW Misilro pół wi€iku później.
'W 1830 ,r. Ludwilk IZ ejszner, świeżo powołany na profesora mineralogii
. w KraJkowSkim Uniwemytede, iPr~edstawH wład~om un:irweI1Sytooklim o~ae;
Sen:artiorwi 'Wolnego Mia·s1Ja KTalkowa p!rlojeikt podjęcia ikomp1elkSiOIWych

jak

ta,

badań p:rzy~od!n:iczY1Ch ttJerytorium tej maleńUriej, lIl!ominamie niE~podległ'ej
RzeeZ)7!PospoNitej.
Pisany przez Zejszne1ra memoriał w tej sprawie, adresowany do Józefa ZałuSkiego kUTatOr'a 'i ihstytutów naullrowyclh, jest podpisany również
przez !profesora IbotaIIl!ilki i ZOIOlogii A. Estreichera i profesora astronomii
M. Weissa (Arch. UJ sygn. S ,I 3i718~. iD01rument. ten jest talk chaT.aJkierystyczny, że przytaczam go w całOOci.
Do Jaśnie Wielmożnego Kuratora Jeneralnego Instytutów NawkaWych Wolnego Miasta Krakowa i Jego
Obwodlu.

Gdy ta część kraju Palskielgo, która obe,cmie Rzeczypospolitą Krak.(JIw'ską. składa nie
jest dotychczas (pod względem przyrodzonym dostatecznie pozna.ną, ja,k tegO' O'becny
stan umiejętności :p!I'zyrodillonych wyrrtlXLga; gdy od dokładnej znaj()ll'l1;ości naturalnych
płodów, tych źródeł. wsrelkiegO' boga.ctwa narod&w daLsze postępy 'cLobrego bytu
mieszkańców zaWisły; o tej potrzebie żywo przekonani, przedsięwzięliśmy roopoznawać kraje RZ'ecz1/POSlPOlitej ściśle umiejętnie, łącząc zarazem wszelkie ZllSItOS(J'U)l(l71,ia
mogące z nich wyniknąć. To są zamiary, 'k tóre przedstawić mamy zaszczyt Jaśnie
WieL'/'l'l;()żnemu Kuratomowi z· prośbą o padanie środków mogących przyspieszyć nasze
ceLe. Gdy ,p odJobne p<r>;:edlsięwzięcie z natury rzeCzy obszerniejszym jest, wzięliśmy
sobie ID obowiązek podać zarys Jafuie Wielltrnoźmemu Panu tego, co dokonać zamieTzamy.
Naprzód: Oznaczyć A,SltTon.omicznie szerokość i dłUi{lOśĆ różnych miejs·c, słau;niejszych
his,torycznemi wypadkami lub przez usposobienie przyrodzone odznaczających się,
jafkoto: Boo'lan, 'Te7lJCzyna - . KrzesZ'ow~c, Jaworzna. /Przez pO'siadanie tych dat, bę
dziemy w sro:nie S(pOrządzić mapę jeograficzną całego poszukiwanego kraju z wszelką ścisłością.

Gdy Se'rUlt Rządzący zostaje w posiadaniu licznych mapp w r6żmych czasUJCh sporzą
dzonych, uprasZCIimy Jaśnie WieZ'mOŻnego Pa'lla, o wstawienie się do .Rządu aby użyt
kowunie onych zostlabo nam dozwo'/.imJe.
Powtóre: Rozpoznać 'Własności fi:zyaznekraju, a mianowicie wŁamości wód, ich temperOJturę: dalej zmierzyć barrometrem wysolkości gór, glębokości dolin i kopalń.
Po trzecie: Do mineralogicznych poszukiwań na,Leżeć będzie wystawienie vopagr,aficznego obrazu kraju, oznaczenie kierunku gór i dolin. Następnie oznaczenie skaZ ' też
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gótry formujących z ich włas,nościami i wyliczenie minerałów w nich zawartych.
Pr,zytem sporząd2lenie 'I'l'I.Iappy geogT/lOstycznej RzeczypOSpolitej.
Zbiór ułamków mine-rołów i skal tudzież ,skamieniałości w nich wrosłYCh, świadczą
cych o względnym wieku forrnacyi zebrać zcmnyśl.a.my i takowy zlożyćw gabinecie
ku powszechnemu użytkowi.
Po czwarte: BlOIf:aniczne ba~nia ściągać się będą do flory Rzec.zypospolitej: zastanowią się nad jej fizogn;omią: porównają j~arę gór i doUn, nad Wpływem (JIrtl.ntu, na
wegetację: wyliczą się 7"ośliny dziko rosmące i aklimatyzowane.
Po qJiq.te: Wyliczenie systell7Wlty02tne ztwIierząt.
Na temby się skończyły pogzukiwania nad naturą, gdy jednakże usposobienie przyrodzone ziemi, jej klimat i płody w najściślejszym pOZOstają 2lWiązku z ludźmi na
niej . zamieszkałerm.4, a do całkowitego obrazu j<!k.awego naLeży się wiadomość o j.ch
miesz1oo.ńca:ch o ile zdolaJ,i się 7'CiZtOinąć i. jak dalLece ku temu ootu:ra pomocną inn była.
Z porównań s:VOJty.srtyoZnych pdmniejSlzych krajów nie mogą wypajć tak świetne
wnioski, jak z 'PQI7'ównania wielkich p.r2Jestrzein~ Ziemi, lecz i pomniejsze rezultaty
będą świalOOzyć o 2Jba"UJ'i.ennych środkach Rządu zmierzającego do uleps2Jema bytu
tak materia:lnego jak i umysłowego swoich mieSlZkańcÓ'W.
Gdy Se'Mt Rządzą.cy po3iada ooroczme data sbatystyczne z całego kraju, uprasZtll7ny
Jaśnie WieLmożnIego Kuratora o wsva:wieniesię da Rządu za nami i wyjednan.ie
użycia t'Y<'hwieLce ważnych wiadomości s.tatystycznych do zamierzane.go dzie14.
Chcąc wszakże we wszyst,k iem z naj1.oiększą śC'isłością pracować, życzylibyśmy sobie
móc s.pró!wdz«ć na miejscu wS'ze1lkie dJata siatystyczne, aby o niezawodności ich pe~ne
miec przeświadczenie.
Te są cele, które Jaśnie Wielmożnemu Pan.u manny 2Ja!rzczyt przed3ttawić, znnierzają
one dorozpr;resirzenien.ia uńadormości o rodrinrnej ziemi nic więcej niemożermy powiedzieć 'lila zaiLetę onych, ponieważ Jaśnie Wielmożnego Kuratorra działania takowe
piętno woszą,
.
W pr2Je1kona'l1Jiu . iż nasza

uS2JC1.'/1JOWan.ierm

prośba ~wie przyjęta będzie,

:ros-oo.jermy

zgłębokiem

u1'lliżeni słudzy.

E;:;treiche.r

Weisse
Zewschner
KrOJków d'l1Jia 17 marca 1830.

Jak widzimy, osobowość 'i! 'z ainteresowania IZ ejsmer:a wywa1'ły:na treść
proj€!kJtu :zasadmllcizy .wpływ (por. IS. Cza,rnieclki, 11964 s. 37 i A.
ZeleńSka~'Chełlkowska, 1'966 B. 133). RóWtrllOCześnie 'zakres iPl"OpbinoWtalIlych
prac hadawczym jest uderzająco podobny do projektu iKrornera. W obu
widzimy lPodik!reślenie 'znaczenia pomiarów 't opograrficmychi iPrac \kaTtograiic2'lIlyc!h, plan obseJl'IWacj'i! przyrodiniczych 'r e swzególlnym podJkreśle
niem. 'badan geologicZlńIO...g.ó:rmdczych ol'ia1z powli.ą.zanie tych badań ,z jp<}trrebami · życia ,g<>~da~rc21ego. Z,ejs2lller lIlie :uzaleinia,J jedn.aik iP1an<ów>anyoh prac rOd stwOTzenia lIliOWej :instytucji, lecz prrewidywałiCh wyk()ll1Ypowyżs~g<>

wamie prrez IPracowników naUJkowych uniwersytetu róWtnolegle z ich ,zajęciami dydaktycznymi.
Kura:tor ZałuSki gmąoo ;pqparł IP'I'Ojekt, a Senat Woln~ Miastausrosunlkował się do planlOWialnycll ibadia'ń IPOzytytwtnile. W iPiśmie 'z 21.VlH.1830 r.
(AIrcl1. UJ syJgIl" S 11317 7) podlkJreślOłno., i:e ", .. :zamirur P:Ilofessorów Un:iwe:rsy""
teltu,... iest clhrwal€/I:IDy.m i 'ZalSzczytt ,wl1mialIllkowanym IProfeSsolrom !Z ioh ;gK>rliwości o dobro lIlallllkClzytnJ.ącym... ". ,J~eSme S€tniat [JIl'żesł'ał wszystkim
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trzem listy polecające do podległycih sobie urzędów, sruszni!e uwa'żając, iż
praca ich ma mieć lPrrede wszystikim charaJkrt'er 'tevenowy. O tym że wła
dze Wolnego Miasta jp'xzywiązywalły do IProjelktowaIIlydh 'badań d~ezn'a
czetnJi.e, świadczy wygtOtsawla!lle iW Ikil!ka lat późnd.ej, 5.W.1:837 r., pismo Senatu do władz uru.wevsyt€ctkich ·'z zapytaniem, jlaikie są losy zamierzanych
badań.

N:i!e wiemy, czym usprawiedliwili swą bezczyiIli1lOŚć i ruepodjęcie proj,eiktowanych prac IPTOfeoorowd,e A. -Estreicher iM. W,eisse, mę zas~odziło
to mi jednak w niauGmwej karierze. Na:1lom:iJast Ludwiik Zejszner w l837 r.
lIlie był już od cZlter~h lait IPracoWllliJkiem Uniwersytetu, usumd.ęty ze 'wzig.Ię
dów politycmydh 'W wyniilkJu czystki w 1'8i3i3 r. 10S. Czarniecki, 19'6'4, s. 39f-4!O). On jed,e!Il tylko -zrea'l±zował 'maczną część IPlanu przedsta'Wlionych
badań. W ciągu ;trzechletniej profes:ury i czterech lat pracy w górnictwie
Woln,ego Miasta, a :1Jaikże w ciągu lat Dlastęjplnych, .gdy nie iPosiadając żad
nego sta.nowiska prowadził badooia jako cżłowieik prywatny, .o.głosił ,około
30 p~ac i aT'ty!lruł,ów dotyczących g,oologii otmolic Ka-aikoWIB.. ISą wśród nich
pmce dotycząoe stratygrafii, kopia'li.n użytecznych, pomiary temper,a1tur
ź'ródeł i !barometryczne pomiarry wysolmści, ataJkż·e Qp'iisy waŻllliejszych
zakładów górniczyrcih, jaik Wieliczka i 'SIwosZlOwice, lkqpa1nie w J,aworznie
i 'zaikł1ady hutnieze 'oparte o miejscowe 'zfo:ha rudy. Po!nad!to 'W tym oIkresie
publikował wiele pl"ac g,eologliemych z terenów lK.a:rpat. Jak widzimy, na
obszarze Wolin,ego MiaSta !Kł'ailrowa i w Gałicji lZ,ejsmer realiwwał jako
profesor 'Ulrriwersytetu OIraz jaiko człolWi·eik pryw,a:tlny ibaidami'aregional:ne,
zb1riżon,e dozada.ń stawianycih państwowej służbie geolo:g!icznej.Prace
o cha'l'!alkte,rze jecfuoosoibdW€igo "iJnstyrtU'tu g,eOllogicmego" ;podjął w 'rordziJn.:.
nej Warszawie i wykOlIlyw:ał je iPTz,ez n1iema-l jedenaście lat. 'Został mianowicie w UJ:58 x. lPowoł·an.y irl.'a s1JaIIlowis!ko uTzędiruika do specja,1nych jpOruC'zeń w. Komisji (Rządowej SlpTaW Wewnętrznych Krróles'twa PolSktiego.
Zadaniem jego było przyglotowy!WaIIli:e mapy g,eologkm,ej oraz IIloozór :nJad
prowadzonymi posruilciwall1iami ,g,oologicznymi, szczególnie poszulki:wa:n.i:ami złóż soli I(IS. Czarnieclki, :1'91518, s. 915; S. CZMiIliecki, 191611 s. 7i2~74). Charaikt'er izalkres jego prac w tym okresie lnie został jeszC'ze wystarczająco
zbadan.y. lO ich ro.zIllliar;ach świadczy nie !ty1ikio ilcilikarlziesią't !publikacji .geologiC'2lD:ych Zej'sznera odnoszących się do 'terenów Kirólestwa, a:le f.aJkIt wykananlia przezeń, Ini,estety, obOOllie 'zaginiOlllej ltUIjpy geologicmej iW 68 a'rkuszach 'dbejmującej Góry Swiętokrzyskie :ił południową c'zęść K,rólestwa
(,S. Cza'mieclki, 19 615 s. 3'1'2). Prac lZejsZIIlera lilie doc'eniały ani władze Królestwa, am też 'rząd ca,:rSk:i!, -taik :he przez wiele lalt lIl.Le otrzymywał on
nawet oolemyclh ujpOSaż'eń. Po ustą:pieniu Zejsmera stanowdSko, które
zajmował, uległo likwidacji.
.U schyWku XlIX wieku odinotlo,wać morż,emy powstanie kilku poLskJich
badawczyclh plac-ów,eik g,eologicznych w Królestwie i 'W Rosj'i!, tahlch j'ak
pracoW!Illia w Warszawie, stworzona iW m84 x. przez inżynierów Halasz,...
kiewicza li J. ~ubieńskiego, czy 'te'ż 'założone w 11888 l". W Petersbur,gu ip~zez
Zygmunta, Woysław·a Biuro Badan.ia. Gruntów. Siz.crególnile to os1Ja1:Jnie
rozwiJnęło sZJell'lCAk:ą działalność 'W 'za~resie badań i poozulkiwań hydTlogoologd.cmych i geologic~in!Żynieryj!llych, wŚTód jego współpracOiwniJków
był ,rbwmeż AIl,elksatnder MiJc!hacr.ski. PI~ówki te :j,edin;aik miały cha'ralkter
przedsiEi})iorstw prywatnych iz lIlaszym poszuktwalIliem śladów fuldcja'tywy tworzen.ia lPaństwowej słu!Ż'by g,oologicznej nrie wiążą się.
1
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OOmiennie rozwijały się warunki prac goologicmych w Ga·l icji. W drugiej połowie XIX w. prowincj'a ta zySkuje stale ,rosnący samorząd, a działające tu dośćld.c'ZlIl.e grono g,e ologówroowija szereg inicjatyw pqprzez
katedry rtm1wersytecikie, 1P1ax!;ówdti Alkademli UmiejęfmlQŚci 'Oraz 'O!l'gana
władz iP'row:iJncji, 'takie jaJk Wyd'ział Kirajowy ł Sejm; Od IH79 r. cZynIIla
była w Galicji 'Ka.-ajowa \Rada Górnicza, a od 1'897 r. Towarzystwo Górnicze.
Wintel'esującej nas dzied2JiJniezasadinic:ze znaezer:Ue miało przygO'towy,waJltlie i wyda'Wl8Jll:i.e Atlasu Geologicznego Galicji (18181-11n'3~ ~ jedno z najdon1oślejszych O'siągnięć polSldej geologii 'W otkres1ezalborów ~S.
Czarniecki, Z. Mal'tilni, 19(7). Organizacyjnie wydawnictwo Atlasu prowadrone było 'Przez Komisję FU:zjogm-iiczną Akademii Umiejętnooci, a finaJltlSQ/Wla1Jle w 'ZIlaC2lI1ym sfupniu p:r~ez Wydział [Krajowy.
Prace nad AJtlasem uświadomiły :g eologom pracującym w Galicji za,":
róW!Il1(} ich !potrzebę, jak i w!lelllcie możliwości. Prowadziło ,t o do' wysunięcia
inicjatywy utworzenia dla Ga·l icji służby geologicznej niezaleŻIlej od wiedeńskiego ,,!k./k. GeO'logische ;R'eichsams!flaW'.
RI(}2pOWszeclmiany podówczas zwyczaj IProwadzeniJa publikowanych,
niekiedy nawet zadelkłych dyskusji lIliauilrowyc!h li. lorganilzacyjnych oraz
ogłaszantia dI'lU!k1em Za!I'ÓWlIlO sprawozdań istnJiejących~uiż .inStyltucji , jalk .
i projektówtworOOIllia nowych zadecyd'Ował I(} formie, iW jakrl.ej 'WlIlioseik
stwoTZienia słu'Ż'by g,eologiC'2lIl.ej dla Galicji 'został sfo.rmułolwany. Przeldstawił go 'w 1004 r. profesor geo1ogdi UlIliwersytetu JagiellońskiegO' Włady
sław S.za:jnocha w a~tyik'll'le "Nasze górndCltWo" 'ogroSZO!l1ym w czasqpi1śmie
Przegląd Polski, oraz w odrębnej broszu.rce. 'W zaJko.ńczemu artyikułu,za
wierającego am.ali!zę dorobku i stalnu galicyJSkiego .g.órnic'twa w o/kl'lesie
lat d2Ji€Sięciu, Szajnooha st'a·wiJa IPlOStulaty stwo!rzend:a dwu placówek niezbędnych dla, dalsZJego rozwoju g6mdctwa. Pierwszym jest wyższa uczelnia
gónąiCZJa, drugim ustantOlWimie " Krajowego ZaJkłoou czy 'biura goologiczno-g6mliczego" (W. SzajnlOC'ha, Hl04 s. 3f4J). 'Wll1ilosek swój mO'tywuje po>krótce, p'r~edStaw.iając piotr2ie!by bada'ń geolQgimmych dla gór.ndiCrtW'a
i stwierdzając, że Geolo.gicZlIlY .Zakład w Wiedniu potrz.eab tych zaspdkoić
nie mo~e. Propcmo'wany i:nsłyltut mógłby być 'ZlWiązan.y bądź z Wydiilail!em
Krajo.wym, bądź z Alkademńą Um1ejętn.ości " .. .lecz jalko. samodzielny,
wprost od 8ejmu .zaleŻltly 'mkład". Ja/ko zadamia. dla tej 1P1acówlki !Widzi
m.in. badania ,geologiicZlIlo-agroru:mric:zne i ipOSzUJk:iwan:i.a wody w rejonach wykazujących jej 'braki. Zespół praoowlruilków w IPbcząUkowym oIkresie miałlby się Składać 'z ikieI'O\WliiJlm, dwóch lub trZJeiCh geolo.gów, jednego
chemilka i jOOnego hydrologa. SzajlllJOCha nie poprzestał lIl'a lPierwszym artykule. Z eechującą go. wytIwa.ł<lŚdą i UIPOl"em, iktÓ:l'e 'zap'ewniły l'eaJJi:zację
tak wielu cerunyc!h inicjatyw, jakie w ciągu swej dł:ugole1miej pracy po.dejmował, w następnych ll'altaoo /kontynuował swe 'zabiegi illad stwOil"zeniem
instytutu geologicznego dla Galicji.
W 119M r. przedątawił na dorocznym pooiJed2Jen.i,u Krajowej Rady GórmC2iej Iwniooelk o U:Vwo.r2letnie K·rajowego Zakładu GeologiC'ZIIlJego. WlIlioselk
ten został przyjęty jednomyślnie, a 'Rada prZJeikazał·a go ;Wydziałowri Kmjowemu 'w celu s2lC!2ieg6łow'ego opracowaltloia, j, prredłO'żenia Sejmowi. Ponieważ w ciągu 1"dku sprawa me jpOSWIlęła się lIlaprzód, Szajnooha IPrzypomniał ją 'W 1'906 r. lIla /kolejlIlym ptOSiedzelniu !Rady G6rn<ic.z ej. To. poskutkowało. Wyd2ńał Kmjowyzd-ecydo'wał 7lbadać Ojp:inię w ttym :zakresie ilrunyt!h
ośrodków nau/kowych, mianowicie PoJitechnllk.i. !W,e L'WIOIWie, wydziałów
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filo2loficZ!ny<fu. Uniwersytetu we Lwowi'e i Ka-a[kiowie, StuldJium Rolniczego przy UJ O'l1az TOW8!rzystJwa Gospod'arc'zego we Lwowie i Rolniczego
w iKrakotwie .
W mych2Jhiorach :zzalkresu !hJi:storii g,eologli !polSkie jzachO'Wał się
egzempila'rz .odpoiW'liedzi Wydz1ału Filororic:zm.'ego UJ ..Jest 'to d:lJiJewięcio
stronicowy, powiJelalIlY maszyn.opis 'zaltyvułO'Wany -"W ~r:awie Krajowego
Z'a!kH:adu Geologicznego". Pir.aw.dOłPOd.oibme był on wyik.ooalIly w twięks:l!ej
ilości €Ig'2lemplarzy li iPTZiesł,an.y nli,e 'tylko do Wydziału Krajowego, lecz
rÓWinież do innych zainteresowanych instytucJi! i oOsób.
PROF. DR WŁADYSŁAW SZA]NOCHA.

W SPRAWIE
KRAJOWEGO

ZAKŁADU

GEOLOGICZNEGO.

KRAKÓW.
DRUKARNIA .. CZASU··
I QO~.

K,wta

bl'Qszuxy w. s.zajnochy
la hoo!klet hy w. S21aj'Il!ocha

-tYltuł<owa

Title page <of

()odpowiedź :ta jest qparta na ,analizie memoriału profesora Szajn,ochy.
Potr:z;ebę Z:aikładu Wydział FilO'ooflc:my uważa 'zazujpemie oczywistą li o-

grenicza się doO IP'r2ledstalW'iema kiilku oOgbln.yohsformułO'Wań Q mezbęd;ności
badań g,eologiomych dla góI'!l1li.cVwa li ;r'Oliiliotwa ora,z o śmdkach, jalkie lIlla
ten cel łoWne są przez rządy iI'óŻ!l1ych państw ,eurqpejskich. S2lel'O!ko na,tomiast .omówione ,są 'sprawy organizacji Zakładu i !kosztów j-ego dzjJałal
iIl'ości. Autorzy .odpowiedzi stwierdzają:".A:ż,eby jedInak iPlrzyn.ieść ikrajowi
iSltotną korzyść, proj,eiktowanyzaikład ,geol.o,gicmy winien niezhędnie
.odpowiadać tr:liem ikardyna1nym war:U!!l!kom: 1. IMusi to być instytut ściśle
nauikowy, oparty na szerokich !podstawach wiedzy 'teoretycznej, gdyż
zarÓ'Wtno gó:rtnirct'Wo, jak glelboZiIlI9.:w'stwo i :i!l1!l1Je :praiktyczne gałęzlie geologii
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wiążą się 'z g,eo.logiąteoretyeZr1ą jaJk naojśdślej". !D wa powstałe war.unlki
to zalbeą>ieczeJJlie właściweJ kadry fachowej . lo ra'z wyposażenia t'echnicznego i środtków maJtetilala:lych. (Następnie IPrzedstawione są w pumJktach zasady oz:gB.il:l!imcji Zakladu,z których w,a'Ż!Iliiej,s21e brzmią n,a'Stępująoo:
,.1) ,Zadaniem lKra,jowego Za!kładu goolog,ilO21nego 'jest szozegółowe "ba...
danie Galicyi pod iWizglęHem gel()~ogiC:2lIlym, ,gómicżym, glebozn;a;wezym
i hydrologicznym i! przychodzenW 'W pomoc Z il"adą fachową :na polecenie
Wydziału Krajowego rwład~omau!tonomic:2Jnym i stl'oOil110m 1P1'ytwaAJnym.
2)' [)O ~€!l'lIia te:go.zadania służyć ma: zestawi€lIli:e ogó1nych luib
szczegółowych map g'ooIOigicznyc!h, górnic'zych i pedologWznyc'b cał:ego
kraju, a \P'1'zedewszystlk:iem w8!Żniejszych ipOId w21ględem ,górniczym i pedologicznym oikolic, pulbldik,acya'W razie potrzeby odnośnych mOlnOig'rafii lub
map Ol'a'Z wydawalIllie na pIOleocen:ie Wydziału KJrajOlWego dplm.iii fachowych
na żądanie 'właldz aurton/om:iczmyc!h lub osób pryw,a'1my.ch".
Pu!nllcly (OOstępne móWią o 'zaileżnoścd. Zaikł.axiu ~recfuio od Wydzi'ału [K'I"aj()fwego, podzia,l e wewnętrznym na oddziały :goologiczm~órni
czy i !g lebomawczy OIl'az o obow.iJąiz1kach i prawach praooWlIlilków i d~€Ik
tOl1a 'Zalkład'u. Warto IPrzytocrzyć dwa iZ niclh,: lP. "l!O) OIbowiąz1dpersonelu
dkreśla regula,miln, 'W !którym. ma być u'W'zględlniiana 'm sada 'lrollegialnego
załatwieIlJiaspraw rw zakJresie działaiLIliOŚcinui~owej" i p. ,,13) Personelowi
Zakładu goologicmego · nie wolino ibrać uldziia ru finansowego w żadnych
przedJSięibiorstW'ach .geologicmych". Prz6wIidzian:y jest naturalnie li naukowy organ nadzorczy: p. ,,9) Kura~orya, iachdwa czuwając'a nad działa:l
nością 'Zakładu składa się z Ośmiu delegatów, wybieranych na przeciąg
trzech łat lPT2iez następujące ciała: 1. Aikademię Umiejętności, 2. Krajową
Radę Górnd.czą, 13. Kirajową Radę Rolniczą, 4. Wyklział Filozdficzny Uni~r
sytetu Ja.g!i!elloński,ego, '5. Wydzia'ł Fiiloooficzm.y Uniwe.rsytetu LwowSkiego,
6. 'Politechnilkę we Lwowie, 7. StudyumRolnicze Uniwersytetu Jagielloń
sikiiego Wydz. Fil., 8. Akademię Rolniczą rw iDuhlanach". Dla rady naukowej
zastrzeżone są prawa kontroli zatwierdzania preliminarzy sprawozdań
rocznych oraz programu wa'Ż1niejszyclh badań naukOwych.
Strona fiJna:nsorwa. ZiajkŁadu opraoowana jest Ibaroro szczegółowo. Przewidziane są 'mrówno lmszta in,s talacji, wyposa,ż,eilla li. bihliotek poszczególnych prac'OIWItli, jak i tymczasowy 'budżet roczny. Z tego ostatniego jako
deika'W1Ostkęprzytoczmy dwie cyfry: 'w ytnagrodzenie m1esięc-m,e ,goolog'a
,wynosić ma 4'00 Iktoron, a dielta dzienna w czasie podróży i bada'ń ,t erenowych. - 200 koron.
W zakońcrenLu Wydział Fill.orof1icz1ny podkreśla :zniaczenli.e właściwego
wyboru kandydarta na starrowisko kiieI'OWlIl!ilka !Za!kładu "Od Jego energii,
wytrawności, .:zmawgtrwa stosulI1ik.ów IW ikiraju wogóle, a geoLogicznyoh
w szc'1JegóIm.aści, <JId umiejętJnego doboru w~ólpraoow,n.iJkOw ... 'za1eżeć bę
dzie w wySdkrl.m sboiplIliu wytrwóromść przyszł'ej iln:stytucyi, Ij'ej rozwój
i użyteczmaść społeczna. Na trafny wybór dyrektora Zakład-q należy przeto
zwrócić uwagę jailmajibaC'mUejiszą".Memori:ał Wyd1liJa.łu FiJooo:lliczmego nie jest 'z aopatrzony i[>OdpiBami
Wiemy jed!nak :Z a:I1tyi1rułu iW. S:zajlnoc'by (1'9-07, '5. 4), iż r,e'fer,enltami, lkitórzy
go pTzygotowalti., był prof. :miJnern:logii UJ J ó2Jef Morozewicz oraz prof.
Stefaln J€II1tys .~e S;tudium RIQ;lniC'~ego UlJ.
si;ę

RÓW1llież powstaiłe ::in8ty.tucj'e, do !których Wydział K'l'ajowy ~ócii
'zzapytarr:dein o oeldwość 'twor:zan:i:a ,zaikładu geologiczneg,o, :2lłożyły
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w drugiej !porowie 19016 ł". swe, 'podobnie brzmiąoe, 100plim:ie. Nie P'Op'rz'estając
n:a tym prof. W. Szaj.:nocha: ilronltY1I1uował akcję prre1ronywama opinii publicmej o ikoniecznOOci. szy'bki~o powdłania zakładu. Wystąpił w Przeglą
dzie polskim :z al'ltyllrułem pt. ",W !Sprawie Kll"ajowego Zalkład1u Geok~giC'me
go" ,ikltóry wydał również jako :trzy;nastostranioową brlOszurlkę pr21e:zmiaczoną do srerszego kolportażu. Broszura 'z awiera streszczenie historii starań o powołaniie zalkła'du i Idbsze.l"ne wyjątki z memor.iału opraoowalIlego
przez Wydział Filozoficzny] Studium Ro1nicze UJ. Szerzej sformułowane
są w niej zada;nia pl'oj,eiktowalIliego KT'ajoOwego Zail dadu Geologiczmego.
Sza'jlI1<Jcha, wymi€ll'l!ia je w tnJastępującej !kolejności:
,
"li) Badania geologiczne ważniejszych pod względem przemysłowym
i górniczym okolic Gaolicyi i wydawanie ewentualnie szczegółowych map
w skałi większej aniżeli w dotyclhcmsowym A:t1asjJe Geologie'zn:ym Galicyi, '...
,
2) Oc,etrriJaJnie fachowe tna życzenie rwładz d. stron' prywalimych tere nów
i poszuikiwa,ń g6nn:ic:zych,
,
3) Badanie agranomiczno-,g,e ologiczne obszatrów wa,żnd.eJszych dla ikrajoowego rol:nictwa pod względem właściwości gleby i jej potrzeb :na'w oz.owych, a wreszclie
4) PoOszuikiw,antie wody dla ,Melugmin na niżu ,gaId.cyjslkim i :na Podolu, ... ".
,
iWszys1lki1e te staranm odniosły pewien skutek. W s,pralWozdam.iIu KoOmisji
Gónniczej z5JlIłI.1907 IP,rzedłoOż.onym Sejmowi znajduje się wniosek, aby
Sejm zal,ec'N WydziałoOwi KrajoOwemu, by ,,przedłożył na n ;ajlbliZSzej sesji
Sejmu krajowego ,w niosek oQr,ganizacyi !krajowegoO 'zakładu dla Geolo-gij)
stosowalnej". Na egzemplarzu tego druku ze 'z biorów Kated ry Geologiri. UJ
znajduj,e się ooręc2ina lIl!ota'1Jka W. S:zajnochy: "wndoski KoOmi,syi gómic'zej
uchwnUg: Sejm iIlI8J posiedzeiniu lllMa:rca 19107 r.".
,
Kolejny ślad IPTrebiegu 'tej sprawy IZlOOjdujemy iW prwdStawil()(lJ.ym Bejm'OWli SpTalWOm'aJniu Wy'działu K;raj'OWego iW przedmiocie ~aw górniczych z 14.WTI.1!9018. Na s. '5 :tego 8pra wo:zJda:n:1a cZY'tamy: "Stosownlie doO
uchwały 'Wysoikiego Sejimu :z dnra 11 MJaJroaz. r., a:b y Wyd'ział krajowy
na .na.j1blmszej sesyi Sejmu krajowego przedłożył wniosek oogaruzacyi kra,jowegO' zaikładu dla geo'lOogii stosowalIlej, ,zasięgał Wyd2li.ał [krajowy opiJrrii
fachowej ikO'misyi specyaJinej 'z roina :haj. !Rady góm!ic2'lej, up:vosił prof.
Dra Sm,jnochę o ~iedzenie jeszcz'e 'zakładów geologicznych -rumuńskiegoO
i lWęgiea-skiego, ale wzalła'twiem.iu tych 'WIliiIoSków, It.'j, IW pOIWzi.ędu decyzyi.
CoO do ich wytlronani.ta napotkał na lIliilezwylkłą trudność, polegającą :na bralku
oclpowiedlni,ego dl'a ~ładu budy!Iliku i !macznyc[h taikiego bu'dy;niku kO'sztach. Wyłoniła się myśl połąc2e!Illia .obu ikra,jowych stacyi dośwdadczalnych
:lrerarndczmej i naftJowej z proj~ym zakładem; . myśl niezawodnie
słuszna, bo wszys1Jkie ,t rzy oociążają f'u ndusz !krajowy i mają charakter
naukowy, powinny być umieszczone w polblJi:żu c.k. s2'J1roły politechiniemlej,
ale można ją wykonać tylJlro !PI'zy chętnym udziale c.ok. xządu, który dla
stacyi dlOŚ'Wiadcza.]nych dawał dO' ldii5 dnia lldkale li: dbstarezał świaiła
i wody, dla n:i ch '!Pll'zy nowem U!rn:ieszc'~eniu ośwtiadc'zył gOltowość dam.d.a
darmo grun:tu IblizJkO' techntiiki li przyc.zymiLelnila się diQ kosztów !budowy, a ni,e
powziął talkIiego postaniQwienia co 09.0 budowy gmachu dla !kraj. zakładu
geOlO'gicznego. Układy w tym pr,z edmiocie są w tdku, ale nie są sfiinalizowane i Wyldzi:afł :krajowy może tylko prred.Łożyć dO' dyspOIzycyi Wysokiego .
1
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Sejmu :wszys1Jkie alkta dOotycząc'e tego !przedmiotu Wl'Ia'Z z IliieZlUpełnym
zarysem organizacyj. kraj. zaJkładu geollOgiicznego()".
Stanowi 'to pwnik:tzwrotn.y w historii stwa,ń o() utworzenie Zalkładu.
Połąozetrl!i.e sprawy Z,aJldadu ze stao:'amami o() ·ooz,szerzentie i nowy 100kal d[a
stacji doświadczalnych cerainiczmej i naftowej uzależniło ją od !popa~ia
i pomocy materialnej 'ze IStI1cmy władz eenltT:a,l nycll w WLedn.iru. Na ;talką
zaś pomoc, a nawet iIla dobrowolną zgodę nie moma było liczyć. Powstanie
palństwow, ej placówiki: Ig.eologicznej w Galicji, i 'to placówki! polskiej, !było
zdecydowanie spr.zecznez inJteresamiwiedeńSkiego Zaikładu Goo1ogricziIlego. !Nd.e iylllro ze wiględów :narodowościowyCh czy prestiiżJowych, a przede IWszystlk:im c!hrod!ziło o() :państwowe fundusze lIlIa· bad/ania .goologieZIlie,
których część IW przypa<llku utwo-rzand.a ~ładu we LwoWlie. musiałaby
być skierowana dlO dyspozycji tegoż Zakładu.
.
Goologi,sc<he Reichsanstalrt: raz już wyStąipi~ pr~eciw gooilog,om p6Lskrlm
w2!wiązku.z rozwojem prac lIlad ArtI.ase:m. GoollOgi.o2IDyin Ql.licji (F. iKreutz,
1896). Wsre'l!kie po1SkJi,e lQSiągrnięcia nauikowe o '2JDJaczemu iPl'Izeik.ooczająrcym
llOkalne musia!l:y budZie niepoik:ój i nd.ezadowolenie w stolicy imperium.
Mimo, że nie dysponujemy dOlk:umeiITtacją 'arc!h!i.wa!lną, z prze'OOegu wypadków j'a sno wyndlka., d:żznilWeczme pl'lOjelktu proiesol'la 'Szajnorchy'pl'lzypisać można iIIl'terwencji 'Zalkładlu wiedeńSkiego.
W la1tach na"stępny.ch \S'zajnocha próbował jeszcze poruszyć sprawę Za.kłaidJU przez Komisję Garndczą. 'W jej spraIWo2!d'a,maCih z l!4.X.1908 T. i 8.X.
1909 lI".znajdują się :obszer:niej'sze wywody o niesłUS7lIllOŚOi. stalIlowiska WydiZiiaru tK:rajo()wego i nie<wY'konalIlt1u p:rze2!eń !po1€1C'€1Il!i:a Sejmu, jecfu1ak na
bieg Spmwy 1;0 nie WJpłynęło. ruik:ryte siły działające IP'l'zeciw powoła'Dliu
,Zakładu \Geologicz:rlJego w Galicji były ,2iby.t wpływowe. Smjnocha doozekał się realizacji swego p!:anu stWDrZ€lIl1a po1Skiego dnStyttutu geologiciz nego dopiero w 11919 r. po odzyska!rni.u niepodległOOci. Ma !SWą wymowę
Jednak itJo, że WlIl:ioseik. o powołanie Praństwowe~o 'InstY'tUitu Goologicznelgo
iIla Sejmie Ustawodawczym postawiła IW diIliu 3:IV.1'919 T. grupa posłów
roIootniczyeh i ludowych, poohoozą<;yrchz dawnej Oailicji, wśród iktóryeh
byli Jakulb Bojlk1o, Harma:n Diamanld i Winc'eIl1ty Witos ;fjpor. E. Ruble,
19160, fi.g. 1; R. Zyłika, praca w przygotowaniu do druku). PodejmowaiIle
w Galilcjd. p'l1zez W. Smj:nocl1ę pOlP'ul'aryoowanie spmwy u:tworzenia polskiej służby geologiCl2lIlej przyrc'ZyIIl:iły się :z arpewne w niemałym st,opnd.u
dotaik. szytbkiegro 1pO'W1Oł;anda PańStwowego '! Instytutu Geologicznego, lIla
czele lkitórego stanął IWspółidz1ałający z SzajlIlOOhą 'w iej akcji prof. J,ózef

Moroze'Wiez.
Sam .mś Sm,jnocM w

tymże czasie podjął :nową ilndcjatywę, ikttóre j
realizacji już za swego życia lIlie doczekał, a mianowicie utworzema 00nistersbwa Górnictwa. Sprawę utwdr;z,enia talkti.ego miInńBterstwa p:rzedstawił w :grudmowym illiUlmeil"Ze Czasopisma G6rniczo-Hutniczego ;z roiku 1918
i w osobnej brosllwrze, krtórauikazała się w llliastępĄym roku rn:aikładem
Związku Górników i Hutnilków iPolskich. Z brosrury tej chciałbym zacytować mań kiJ.!kra,:
,,tK,ażde pańs'two nowoczesne, a więc d polslkde musi pr2ledewszY'stltiem mpewnić
&obie dla własnego użytku OOstatteczną iłość surowych płodów kopalnych ... Bolskia
jest ·w iytm ,szczęśliwym położeniu, :że ma te najpotr:rebniejsze płody surowe w swych
gramcach,cnod'zI. -tetMZ 'O to, ,aby ,j,e w naJlepszy i !lliajta,ńszysposbb wydobyć, rozwieść
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il"!l'cy'OiIJJailnie 'PO Icałym Ikmju ,a dalej wywozić do państw ośdelIJ.l1ycho tyle iżby
wła,SIIl!e :z.asoby Dla jalk!IlJajdłuŻiej mogłySltaTc~yć a nasz towar j1aknajLLepi.ej mógł być
w h!aJIlIdlu !Zamiennym :za 'gIlan:ką SjprzeldJany.
Od razu :wdęc nas.uwają się ·tutaj iPy,tan:1a nader w.ame i ,:z.as,adnicze co do
upaństwOWlienlia Lub IZlll·on:opolizorwaIIliLa ;tych płodów, 'co do o&,l'Iandc:z.endia 'lub zupeł
nego iI1Ia'Wlet wy!k1uc:z.ania ws:z.ellkIej prYWlartnej własności na ,tern poLu ..." i(W. SzajllIocha, :119119, s. 6.).

Rozważając pięćdziesięcioletnie dzieje polskiej placówiki służby geolojalką StaJrrolwrt linsty1tut Goollogi~zny, dla 'Właściwej ich oceny:trzeba
pamiętać l'Iówlnież i() dawniejszych jalk n;ajniesłuLS:~niejzapomnda!IlyC'h }ej
projektach. Walrto przypomnieć pomysły w tym zakresie 'zaróWIno g'rometry przyJSięgł,e:goJego ,KrólewSkiej Mości J ó:lJefa: J{lrotnera, j'ak. Ii. piierwsrego polskiego !geologa t€iIletnowego iLudw:iJka Zejsznera, a ·także Wła

gicznej,

dysllaWla :SlZajlIlochy, którego ·wlkllald iprac,Jll w i()rgamzację polskich lOOUlk
.geologiczmych można porównać j'edynie do !prac w tej dziedzinie Stanisława

Staszica.
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NA.R'US2lE1WJOZ A. (10051) - 'Dyaa-yusz pod:r6ży . StandSl!a.wa Augusta Kit"wa na tJikir,a.'tnę
w l'ok;u '1787. ,Wars21awa.
RiUHILE E. IGl'900) - Pr~ląd dzirua.1nlOŚci Ial'sty,tutu ~ologioeznego (1919---lffi59}. !Pr.
Inst. Geol., 30. Wl/WsZJaWla.
SZiAJJNI<JIC.RA.
l(lOOI4) - Nasze ,górnictwo. Prregląd !BoIsk i. K'i"aków.
SZAJN10ICHA W. {HlO'7') - W :spr:awie kr,aj'owego iZalldadu GedliogJiczn,ego. iPrzegląd

rw.

Fol'Ski. K~aków.
SZ'A\JlNlOOHA W. {19l9) - Polskie iMirrliSlte:rstwo G6r.Iliiotwa,. BroszUiI"a na;k~adem
'Związ. G6m. -i tRut. !Pol. KJraklJw.
ZEUEŃSKIA-CHiEtJKOWSKA A. (lOO6} !P:róbawpl'owadzenła nauk technIcznyCh
nJa U.nIi./Wersy,tecie ,J,agLe'lloń'skim . WrocŁaw-Warszawa--U{.r,ak6w.
Z~ eR. (Jpraea w lPl'Zy,gat<>w8lIl:iu doodTuiku) Materiały dotyczą'oo powstania
ti. pier\y"s21ego okresu prac PIG.

TIOIILITKIł OprAIDł3AQmł TIOJlbCKoiłI'EoJIorIf1łECKOił CJ!Y)KBLI

,ZJ;O

C03,ZJ;AHłUI rOCY,ZJ;APCTBEłDłOrO I'EOJIOrIłlłECKOrO IDICTlłTYTA
Pe310Me

TIOJIbCKHH reOJIOI'H'iecKHit lIHCTHTyT 6lJJI Oc:HOBaH B arrpene

1919 r. , MeJl&me 'leM '1epe3 nOJI

rO,ll;a nOCJIe Toro, KaK TIOlThma o6peJIa H'e3aBHCKMOCTh. ITepBhle H,ll;eH H np06hI opraHH3~
reOJIOI'H'iecKo:li: CJIY'K6hI lIa TeppHTopHH ITOlThmH, O)J;HaKO, 01'HOCJlTCJl K ropaJ,ll;o 60JIee pa:sHeMy
nepHO)l;Y. B

1787 r.

B BapmaBCKOM eJKeMecH'lltHKe "IłCTOPHKo-rtOJIHT.II'i!icKml: )l;HeBBlIK" Ha 3Ty

TeMy 6hlJIa Jiarre'laTaJIa )J;JIRHHaJl CTaThH. ABTOP 3TOit CTaThH KpaKOBHRIIH I03e41 KpoMep OKO.II'iHJI
JIreJIJIOllcKoit YmmepciłTeT co 3BliB:B:eM )J;OKTopa H HaJhIBanCH "KOpOJIeBCKHMJIe:li:6reoMeTpOM".
KpOMep rrJIaJiHpyeT C03)J;aHHe H3 o41RQepOB-crreqaaJIHCTOB nOlThCKOH apMHH "Kopnyca rOplJHKOB-41ii3HKOB". 3a,D;aHHeM 3TO:il. OpraHH3~ ~hIJIH 6lJ nOJIeBhle eCTecTBellHble HCCJIe,ll;OBallHll, a B

oco-

6ellllOCTH, HCCJIe,ll;OBaHl'IH B 06JIaCTH nO'IBoBe)J;eliHH H ropHo-reOJIOr.ll'iecKo:ii:, COCTaBJIeltHe xapThI
3anera.JlJUI nOJIe3HhIX HCKOrraeMlJX, a TaKJKe c06paJIHe reOJIOr.ll'iecKHX 06PaJ:QOB ,ll;JIJl cneqalllIbHoro
M}'3eH. D;eJJhlO 3THX HCCJIe,ll;OBaJJHit ,ll;OJJlKHO 6hillO 6hITh 60JIee noJIJl'oe H3yqeltHe eCTecTBell'lrbrX
60raTcTB CTpaHbI H C03)J;aHHe JIY1fnmx cnoc060B HX RCnOlTh30BaJIHJl.
ITpoeKT KpOMepa, HBJIJlBJ:Il1dtcH HOBaTOpCKHM npoeKTOM reOJIOI'H'iecKo:ii: CJIYJK6hI, Ile KameJI
IDHpoKoro npH3HaHHH, a xop; nOJIHT.ll'ieCKHX C06hITHlt c,ll;enan HeB03MOX<llhIM ero peaJIH3aqalO.
TOlThKO 'Iepe3 COpOK JIeT MO:lKHO · OTMeT:HTh CJIe)J;ylOmyro nOIlhITKY opra:HH3aqaH DJIalJOMepJihlX
reOJIOI'H'ieCKHX HCCJIep;oBaIiR1l: Ha TeppHTOpB'R ITOJIhIDH. B

1830 r. JIIO)J;BHK 3e:il:mlJep, TOlThKO

'ITO HaJHa'leHHhI:li: npo4JeccopoM MliHepanOrHH B KpaKOBCKOM YmmepcHTeTe, npe)J;CTaBHJI npoeKT
KOMJJJIeKCJl&Ix ecrecrBeHll'hIX, a oc06eHRo, reoJIOr.ll'iecKll'x HCCJIep;OBaHHH TepplttopJW BOJIhHOrO
ropo,ll;a KpaKOBa. HCCJIe,ll;OBaHHH HMeJIH :QeJThlO R3yqeHl'Ie reOJIOI'H'iecKoro CTpOe:FIBH, nOJIe3BlJX
HCKOrraeMhIX H rH)J;poreoJIOrH'fecKHX YCJIOBHit, a TaKJKe COCTaBJIeHl'Ie reOJIOr.ll'ieCKOH: KapThI. 3TH
pa60ThI ,ll,OJDKIiIJ 6hIJIH npOBO,ll;H1'hCJl TpeMH rrpo41ecCopaMH yJlHBepCHTeTa. ,n;Boe H3 HHX OCTaJIHCh
cOBepmellllo 6eJ)J;eJITeJIhHIJ, a 3e:il.mHep, HecMOTpH Ha OTC'l'aBKy B

1833 r. c xa4Je)J;PhI no

nOJJ1łTII

'1eCKHM np1l'DlliaM, O)J;Hll ,BhillOJIHl'IJI 60lThmyIO 'laCTh npe)J;nOJIaraBnmxCJl HCCJIe,ll;OBaHl'I:ii:. B 60JIee
n03)J;Hl'I:ii: rrepHo)J;

C 1858 )J;O 1869 r. 3ei1IIIB'ep HCnOJIWIJI )J;OJIlKliOCTh 'IllIioBHKKa OC06hIX nopyqemdl:

npH npaBHTeJIhCTBe IIolThcKoro KOpOJIeCTBa, 'facTH ITOlThmH, BXO,ll;mn;eH B COCTaB POCCHltCKOH
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I'bmepHR. Ero 3a,D;aJiHeM 6bIDO COCTaBJIemIe reOJIOI'H'leCKo:il: KapTbI 3T0./t npOB~, a TaKlKe
npOBeAeBHe HCCJIeAoBaJiHi:i: H nOHCKOB nOJIe3RbIX HCKonaeMbIX. Ero pa60Tl,I, HMeI01I(He XapaKTep,
npH6JIHJKaIO:m;HiI:CH K 3a,ri;aHWIM, CTaBJlIIJ;RMCH nepe,l( rOCYAapcTBeHlio./t reoJIOI'H'leCKo:il: CJIyE60l!i:,
3aKJII01{elibI B

68 JIHCTax reOJIOI'H'leCKo:il: ' KapTbI CBeltrOKmHCKHX rop H EX 06paMJIe:arur, opHm-

Ha.JIbI KOTOPbIX K cOlKaJIeBlnO nponaJIH BO BpeMJI nocJIe,ZJ;Iiel!i: B01itm.I. H HaKOHen;, TpeTbIO HHJiIrt;HaTHBY, OnHCbmaeMYIO B cTaTbe, COCTaBJIHeT npoeKT C03,1(aHHlI OpraIlH3art;HH noJIbCKo./t reoJIOrH1{eCKO./t CJIyE6b1 B r~CKoA: 1JllCTH ITOJIbmH, KOTOPaH OTHOCHJIacb K ABcl'pO-BempHR.
3TOT npoeKT B

1904 r.

6bID npeACTaBJIeH npo4>eccOPOM reOJIOrHH JIreJIJIo:E(CKoro YHHBepCHTeTa

BJIaAHCJIaBOM illa.ItHoxa.
ITpoq,eccop illaaxoxa HMeeT 60JIbmHe 3acJIYm B pa3BHTHH reoJIonm ITOJIbmH, OH 6b1JI opraBH3aTOpOM nepBO./t noJIbCKo./t Ka4>eAPbI reoJIonm B JIreJIJIOHCKOM YIIHBepcHTeTe, COaBTOPOM
reOJIOrH1{eCKOrO ATJIaca

T8.JIBrt;IIJI,

a TaKlKe opraHH3aTOpOM; ITOJIbCKOrO reOJIOI'H'leCKOrO 06-

1904-,1909 IT. MOlKHO
K COlKaJIeHHIO 3TH nOnbITKH

n;eCTBa H C03,1(aTeJIeM, Hapw C APymMH,pHAa mlhIX opraHH3art;HA:. B
npOCJIeAHTb ero nom.rrm C03,1(aJiIUI reoJIOI'H'leCKol!i: CJIyE6bI r3.lIIDlHH.

,l(oI-ol!i: MHpOBOA: BO:it:EIbI: He 6bIJIH peamoOB8HbI, BepOHTHee ocero H3-3a nperpa,l(, KOTopbIe CTaBHJIH
BeHCKHe BJIacTH. TOT ci>aKT, 'ITO npoeKT co3,1(aHIDI reOJIOrH1{ecKoro HHCTlITyTa 6bID npe,l(CTaBJIeH
3aKOHOAaTeJIbHOMY IIoJIbCKOMY CeiiMy KpeCTMlHCKHMH H pa601{HMH AeJIeraTaMH, npOHCXOAH1I(HMH H3 npelKHe:il: r8.JIBrt;llJI, yxa3b1BaeT, 'ITO nOnbITKH npo4>. B. illa.ItHOXH B pa:n,HCHeHHH He06-

XO)(HMOCTH c03Aampr nOJIbCKol!i: reOJIOI'H'leCKoil: CJIYlK6bI BbIDOJIBllJIH cBoe Ha3Ha1{eHHe.

Stanislaw C:zA.RNIiECKI
ATTEMPTS MADE AT ORGANIZING POLISH STATE'S GEOLOGICAL
SURVEY BEFORE FOUNDATION OF THE POLISH GEOLOGICAL INSTITUTE

Summary
The PolilSh Geo·1o~ca:J. Il!lJSitittute was founded on Aa>ri:l, 1919, barely wd.thitn hill:
~ the reoovery of independen.ce of !Pdlmd. However, 'the finstconceptions
and .a1itemp'ts ~t oog;aniZlinJg the geologica,.l sur.Vley wjJbhLn the ter.rd'todes of Poland
date baQk to 'a oonsideI"ail)ly.,e,aIt'l<ier period. Till 178'7, ,an arlicle O'll th.is theme was pu!blished dill the WaIlSaw monthly "ffistorical aoo jpiolimoal tMernoiTs". The artide was
wri1tten by J6zed' lKirolner, ' Who itook 'his dodtm's degree at the JageUonian. Undversity. and enjoyed even a title "kin,g'!SLand~UII."veyor \in ordinairy". He sUlggested in
thisaJrtidle that la ,,corps '00 miners-,geophY'Sli:cisbs" should !hBJVle 'be·en .creartled wi'th
the .aid !(Xf the Skiililied ofilii-oers in the [PI()lliSh axmy. This sug,g ested or,~zati()(!l
~wd halVe IOOIl;ducted field :reoo.runaiiss.ance 'PaI'ticuJ.i/U'l~, .boweV!el', soil reseaIt'ch, g.eoilogic..mliItin,g pr-ospections,plottiJnjg olf maps of useful miner-al deposits; ·also oollecti.ng Igeoliogi.,ca!l specimens Ifor a 'spe'Cial muse,uan. The pU!'Ipo'se 00 ,ifuese linlVlestdg.ations lW'Ould haMe <led roa more detailed 'l'econnaissoooe of 'the:ri-aJtural. resoUll.",oes of the
country, and >bothe ela'bor>aJtian. df better methods <JIf their .use.
At tblrl time, the project presented by iKrom.er W!IJS ·a pr.ecursory one in the 'geCl-<
LOglOIl'! 's\la'IV'eys. However. ,it wa's not met with ,appr-obation,and the dewi10ping po-H'tica,l ,Situation stolPped all tib:e attempts at :r.eal!i~g the pr-ogramme intended~ Only
more itha'n 40 years later neW steps 'W1el'Ie made to dndtiate the IPLanned geologicall'.esearch i the IBo1ish 'territories. In 1830, Lud'Wlilk Zejs,z ner, appointed as ·a new p!'O~essol'

a yeaIt'
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in minera.l ogy at the Cra'OOW Un.~versitYI presented Si IProj'e.ct p.f a ·o omplex natur8!l
reseaT-C'h 'COnoonrtrated mlcil11Iy on the g,eoliogioaJ. in'Vlestilgatd();IlS dn Ithe region of ithe Fr>ee.

City .0& Cr,aoow. The :inV'estilgations .aimed at prospectinlg the geologioa1 istructure of the
a1"ea" discov·ering useful ffi'merad deposlits, ex'gIl<L'Il'inghylCiTog€<01og~caJ. conditions, and
plotting ge'ol1ogdc maps. The re.seruroh war!ks wou[d ,hiave ,been 'Carried on by thl'ee
pr,lJfessorsemjployed l8Jtif:he .Ja.gellonian Uruiversity.Two of them were; however,
completely Inacti'Ve in this domain, 'W1herea,s Z,ej.s7m,er,apal't r.rom 'hisl1emoV'al from
thecha,irin 1833, for IPolli.ti'Oal rea'SOiIls, executed ,a great deal of the .wilful reseaIrch
himself.
Later on, in a perd.oid fr.om ;1858 ito 1'869, iZej.szner 'aeted as .a civ-il-servan.t for
.special ,tasks ,at the authorities of !the ,so-cal'IedPoldsh lKiiIl'gdom, a .part of Poland
LI).coI'Jporated ,in mhe Russ'iain empire. His taJSks ,~isted mainly in plot'bing g,eologic
maps of Ithis ipr-ovlince, an~l in ,oonductiintg ;:reseaJI"Ch and iprospecUons:tor 'Useful
mineral depos,its; His woIlks, resemblLng 'taslks of a stateg,eologica.r <survey, resulted
. in plotting 68 sheets of rthe geologIc map of :the SWJi~tOllcrzyskde Moun'tains an<i theiIr
margina'l 'area. Unlfootunately" ithe orIiginals of the,se sheets ,gdt lostdurmg the World
War 111.
The third ,conception, .dLscussed in -the presentartide, -concerns a ip!"O ject of
creating an eSltablis'hroent of Polish ,geolog'1call SUil'lVey in .the then Galidia, 'a part of
PoLand iThOOl'lpOJ.'Iarted ID XIV1]llI C. in the Austrian temltory. The !project was presooied
in 1904 by Wlaidysbaw SZajn.ocha, profesoor in .geology at the Ja'gelUOtnian UndV'eI'sity.
Profesoo.r Szajnocilawas a merdiorlioUiS lPerSiOn 'liOTthe. development 0If Polish
geology, and an <outstanddng ocgllmizer of the iliirsi Ploliiish tDepa!I"lme«1lt of Geology at
the JagellOlIlian University. mu laddilUoo to !this, 'he ,was a oq.-autlror ,af ,t he Geologica,l
AUa,s of GaUcia, the or,ganizer of the PolLSh Geoliogi<lal ISoci€!ty, Jaind an assoC'ia,te
of numeT'OU:S lSaienltific onganlzations. IIn a ipel'iod from 1'904 io 1909 efforts were
made ~y him to organiz,e a geoLogical survey an Ga1idi,a;. UndlOlt'tuna:tely, these efforts,.
moot prohaWy due to the Objections .of the centrelllluthorities _'in Vienna, were not
reallized before the WOl"l<i Wm [.
A fact :that the mo:j;iort -concerning t'h e eSltalblishmanJt of the P.olish Geological
Insti-turte was tabled 'in the Poliish [Parl:iament by the -peaJSa;t:tts' Md workers' d~uties,
>OOIDing from rohe :licmner GaJ.icia, proves that ,the efIoots of JPl'Of. Szajln.ocha :tending
tawards the 'CI'leation of the 'Polish g,eo1ogicallSurvey, were entirely successf-ul.

TABI..J11CA U

Ludwiik: Zejsz.nler, portret ,z 1i800 r., rys. M. Faj,aIlls l(re zbiorQW Gab:inetu lRycin
Uniwersytetu WlBXszawslcieg,o)
.
Ludwilk Zejsz.ner's p01I"trait fJ'laIn 1350,dr,aW\Il by M. Fajans (ool1ecttcm oat the
Warsaw Un.iveTSlity)

Kwart. gaol., Thr 2, 197{) .r .
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Letter of the Senate ·of Tl()wn Cra·row, dated Jiuly 21, 1830,oancerning
natw-.al!istic Tesearch indtiatedby L. Zejs:zner (colleC'ti<lill of Arcbivesat the
J'aJgeHonian Univ,ersity)
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Stani.; law CZA,RNIECKI -
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Wladyslaiw Szajnocha, pol'tret z 191i3 r., mal. Jacek Malc~ews~i {r,epr. f ,Ott.
T.adeusz KsaZmierski)
Wlady,sa,aw S~ajnocha. Fortralit pain'ted in 191.3 by J,aOelk Malcrewski (phot.
by T.a.deusz Kai7m:ie1.'ski)

Kwart. geol., nr Z, 1970 r.
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