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Ma³y polski „s³ownik biograficzny”
Jerzy G³azek*
Wielce zas³u¿ona dla polskiej kultury
i nauki instytucja, jak¹ jest od blisko 200
lat Ossolineum, wyda³a w poœpiechu przy
koñcu ubieg³ego roku kolejne zbiorowe
i bardzo obszerne (niestety wodniste)
dzie³o, które zapewne wzbudzi wielkie
zainteresowanie mi³oœników historii,
a powinno wbrew tytu³owi zainteresowaæ znacznie szersze grono czytelników,
gdy¿ tytu³ jest myl¹cy: Janina Chodera i Feliks Kiryk
(red.) S³ownik biograficzny historii Polski (Ossolineum,
Wroc³aw 2005, 2 tomy o ci¹g³ej numeracji stron, str. XIII +
1767, cena 159,- z³). Tytu³ wskazuje, ¿e jest to dzie³o
poœwiêcone historii Polski, a zatem powinno zawieraæ biogramy w³adców, mê¿ów stanu, przywódców i polityków
poœledniejszego gatunku oraz kronikarzy i historyków,
którzy pierwszym „kadzili” albo nara¿ali siê, stawiali
pomniki albo „odbr¹zowiali”. Jednak takie biogramy stanowi¹ tylko czêœæ tego obszernego wydawnictwa. W istocie jest to polski ma³y s³ownik biograficzny. Dzie³o to
ukaza³o siê z adnotacj¹ „Podrêcznik akademicki dotowany
przez Ministra Edukacji i Nauki”, co jest jeszcze bardziej
zobowi¹zuj¹ce.
S³ownik zawiera ok. 5,5 tys. biogramów (jest to mój
szacunek, gdy¿ redaktorzy i wydawcy nie pochwalili siê ile
w koñcu zamieœcili biogramów). Biogramy te obejmuj¹
wszystkie dziedziny aktywnoœci Polaków i dzia³aj¹cych
w Polsce cudzoziemców: od œwiêtych i panuj¹cych, przez
znaczniejszych cz³onków ich rodzin i kochanki; polityków,
duchownych i dowódców wojskowych; twórców wszelkich rodzajów sztuk, nauk i technik; przemys³owców i
kupców; po wybitniejszych sportowców i dziennikarzy
XX w. Wœród tak licznych i ró¿norodnych postaci jest
oczywiœcie wiele biogramów przedstawicieli szeroko pojêtych nauk o Ziemi zarówno podstawowych, jak i technicznych. W³aœnie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
zajmê siê g³ównie doborem i zawartoœci¹ tych stosunkowo
licznych biogramów.
W³aœciwy s³ownik biograficzny poprzedzony jest
Wstêpem prof. Stanis³awa Sierpowskiego (dyrektora
Biblioteki Kórnickiej PAN i kierownika Zak³adu Archiwistyki UAM) z listopada 2005, który napisa³: „G³ównym
celem tego opracowania jest dostarczenie czytelnikowi
podstawowych, popularnie ujêtych informacji o osobach,
które odcisnê³y wyraŸne piêtno na dziejach pañstwa polskiego...ca³ego spo³eczeñstwa oraz wytwarzanych przez
nie dóbr kultury... ka¿dy wybór, a ju¿ zw³aszcza... osób
zas³uguj¹cych na uwzglêdnienie... jest ogromnie trudny...
Nigdy bowiem nie znajdzie siê przekonuj¹cego sposobu na
zadowalaj¹ce rozstrzygniêcie sporów mi³oœników okreœlonego.. obszaru aktywnoœci spo³eczeñstwa...” usprawiedliwiaj¹c w ten sposób tytu³ i dobór hase³. Dalej zaœ wyjaœnia,
¿e „od zarania prac nad S³ownikiem akcentowano jego
edukacyjny i popularny charakter... Chodzi³o o opracowa-
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nie skromniejszej objêtoœciowo, popularnej wersji PSB
[Polskiego S³ownika Biograficznego], gdy¿ korzystanie
z ca³ego dzie³a... okazywa³o siê k³opotliwe, zwa¿ywszy, ¿e
od 1935 r. ukaza³y siê 42 tomy, ostatni obejmuje literê S.”
o objêtoœci „...ponad 27 tys. stron du¿ego formatu
...Zak³adaj¹c prymat PSB, opracowania najbardziej wiarygodnego, korzystaliœmy nieraz z bardziej udokumentowanych doniesieñ wspó³czesnych mediów, zw³aszcza
nowszych encyklopedii specjalistycznych, w tym tak specyficznych, jak internetowy portal Wikipedia... i ...Who is
Who... ” Dalej zaœ zastrzega „Poniewa¿ obowi¹zuje zasada
ograniczonego zaufania do tego typu informacji, ka¿dy
z autorów przyjmuje na siebie odpowiedzialnoœæ za ostateczn¹ treœæ konkretnego biogramu, firmuj¹c go swym inicja³em pozwalaj¹cym na jego identyfikacjê.” W koñcu
wyjaœnia, ¿e „Ogólna koncepcja S³ownika oraz zasadnicza
siatka hase³ powsta³a przed kilkunastu laty w œrodowisku
krakowskim. Du¿ym i kompetentnym zespo³em kierowa³
prof. Feliks Kiryk. Natomiast finalizowanie prac nad tym
opracowaniem przypad³o w udziale œrodowisku poznañskiemu. W ci¹gu kilku miesiêcy 2005 r., przy istotnej pomocy redaktorów Wydawnictwa Ossolineum, gromadzony
przez kilkanaœcie lat materia³ zosta³ przepracowany. Czêœæ
hase³, wa¿nych z „galicyjskiego” punktu widzenia, zosta³a
— nieraz arbitraln¹ decyzj¹ ni¿ej podpisanego [S. Sierpowskiego] — wyeliminowana; wiele napisano na nowo
lub uzupe³niono, dodano dziesi¹tki nowych. Autorzy
i weryfikatorzy, g³ównie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Biblioteki Kórnickiej PAN, których
pracê koordynowa³a mgr Janina Chodera [pracownik
naukowo-techniczny w Zak³adzie Dialektologii Polskiej ]
z Instytutu Filologii Polskiej UAM, zas³uguj¹ na uznanie
i wdziêcznoœæ. Nie umniejsza to œwiadomoœci tego, ¿e
niniejsza edycja... nie jest wolna od przeró¿nych niedoskona³oœci. Bêdziemy je eliminowaæ tym chêtniej, ¿e towarzysz¹ca nam cywilizacja elektroniczna zwielokrotnia
nasze w tym wzglêdzie mo¿liwoœci. Co pewien czas wznawiany S³ownik — czy to w formie tradycyjnej, czy te¿ elektronicznej — tak¿e dziêki kontaktowi z potencjalnymi
u¿ytkownikami, bêdzie pe³niejszy, bardziej wiarygodny
i aktualny.” Przy koñcu wstêpu S. Sierpowski dodaje, ¿e
„Czêœæ zamieszczonych w S³owniku ilustracji pochodzi ze
zbiorów Biblioteki i Muzeum PAN w Kórniku i jest publikowana po raz pierwszy.”
Nastêpnie podana jest lista 14 weryfikatorów, wœród
których s¹ tylko 3 osoby znajduj¹ce siê w aktualnym
„Sk³adzie Osobowym UAM” (Poznañ 2006), a nie zauwa¿y³em ¿adnego przedstawiciela nauk o Ziemi. Kolejne
dwie strony zajmuje lista 142 autorów hase³ (z których po
20 osób uda³o mi siê zidentyfikowaæ jako filologów
i historyków z Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie i UAM w Poznaniu) z podanymi inicja³ami pozwalaj¹cymi na identyfikacjê, kto jest autorem danego has³a,
lecz bez afiliacji instytucjonalnej lub tylko miasta (jak to
jest podawane w PSB) i stopni naukowych, jak czêsto
podawane jest w pracach zbiorowych przeznaczonych dla
szerokiej publicznoœci, a nie dla fachowców, którzy
znaj¹ osoby i wartoœæ ich dorobku. Wœród nich rozpozna³em tylko jednego starszego geografa (doc. T.
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Zien[ê]tarê z AP im. KEN?) i jedn¹ m³od¹ geolog (dr J.
Jaworsk¹ z UAM). Niestety wœród autorów, weryfikatorów
i redaktorów nie ma ani jednego nazwiska znanego
z powa¿nego dorobku w dziedzinie historii nauk o Ziemi,
np. dr. S. Czarnieckiego, dr. J. Partyki i prof. A. Paulo z Krakowa; doc. J. Garbowskiej, doc. K. Jakubowskiego, dr J.
Popio³ek i prof. Z. Wójcika z Warszawy; prof. A. Grodzickiego i prof. M. Sachanbiñskiego z Wroc³awia; a nawet
pracuj¹cego na miejscu w Poznaniu prof. J. Skoczylasa
z UAM. Ostatnie 5 stron poprzedzaj¹cych w³aœciwy
s³ownik zajmuje wykaz skrótów.
We w³aœciwym s³owniku znalaz³em 163 biogramy geologów, geografów, górników, paleontologów, kartografów,
gleboznawców i prahistoryków, oraz specjalistów od przeróbki surowców mineralnych i mechaniki gruntów, które
mog¹ zainteresowaæ czytelników Przegl¹du Geologicznego: Henryk Arctowski (1871–1958), Stanis³aw Bac
(1887–1970), Karol Bohdanowicz (1864–1947), Andrzej
Bolewski
(1906–2002),
Stanis³aw
Bretsznajder
(1907–1967), Witold Budryk (1891–1958), Romuald
Cebertowicz
(1897–1981),
Aniela
Cha³ubiñska
(1902–1998), Adam Chêtnik (1885–1967), Waldemar
Chmielewski
(1929–2004),
Wac³aw
Cybulski
(1901–1973), Tadeusz Czacki (1765–1813), Jan Czarnocki
(1889–1951), Stefan Czarnocki (1878–1947), Stanis³aw
Czarnowski (1847–1929), Henryk Czeczott (1875–1928),
Józef Czekalski (1875–1928), Aleksander Czekanowski
(1833–1876), Jan Czekanowski (1882–1965), Maria Czekañska (1902–1991), Jan Czerski (1845–1892), Edward
Czetwertyñski–Œwiatope³k (1901–1987), Julian Czy¿ewski (1890–1968), Miko³aj Czy¿ewski (1890–1954), Kazimierz Demel (1889–1978), W³odzimierz Demetrykiewicz
(1859–1937), Antoni Boles³aw Dobrowolski (1872–1954),
Ignacy Domeyko (1802–1889), Bohdan Dyakowski
(1864–1940), Benedykt Dybowski (1833–1930), Anna
Dylikowa (1912–2000), W³odzimierz Dzieduszycki
(1825–1899), Stanis³aw D¿u³yñski (1924–2001), Albin
Fleszar (1888–1916), Jan Flis (1912–1993), Wilhelm Friedberg (1973–1941), Walery Goetel (1989–1972), Marian
Gotkiewicz
(1901–1972),
Wojciech
Grocholski
(1920–2000), Kazimierz Grochowski (1873–1937),
Wac³aw Grodecki (ok. 1535–1591), Jerzy Grzymek
(1908–1990), Edward Habich (1835–1909), Marcin Helwig (1516–1574), Jan Marian Hempel (1818–1886),
Alfred Jahn (1915–1999), Jan ze Stobnicy (ok. 1470–1519
lub 1530), Jan Janowski (1928–1998), Stefan Jarosz
(1903–1958), Jan Jaœkiewicz (1749–1809), Konrad Ja¿d¿ewski (1908–1985), Konstanty Jelski (1838–1896), Jan Jonston (1603–1675), Stanis³aw Jundzi³³ (1761–1847), Stanis³aw Kalinowski (1873–1946), Józef Kiedroñ
(1879–1932), Mieczys³aw Klimaszewski ((1908–1995),
Krzysztof Kluk (1739–1796), Krzysztof Kolberg
(1776–1831), Jerzy Kondracki (1908–1998), Erast Konstantynowicz
(1919–2001),
Aleksander
Kosiba
(1901–1981), Jerzy Kostrowicki (1918–2002), Józef
Kostrzewski (1885–1969), Witold Cezariusz Kowalski
(1919–2004), Roman Koz³owski (1889–1977), Stefan
Krukowski (1890–1982), Aleksander Krupkowski
(1894–1978), Bogumi³ Krygowski (1906–1998), Kazimierz Krysiak (1907–1977), Stanis³aw Kulczyñski
(1895–1975), Kazimierz Kulwieæ (1871–1943), Stanis³aw
Lencewicz
(1889–1944),
Stanis³aw
Leszczycki
(1907–1996), Mieczys³aw Limanowski (1876–1948),
Tymoteusz Lipiñski (1797–1856), Jerzy Liszkowski
(1936–2005), Jerzy Litwiniszyn (1914–2000), Jerzy Loth

(1880–1967),
Edward
Lubicz-Niezabitowski
(1875–1946), Jan £ukasiewicz (1822–1882), Maciej
z Miechowa (Miechowita, ok. 1457–1523), Ernest Malinowski (1815–1899), Edward Maliszewski (1875–1928),
Stanis³aw Ma³oszewski (1921–2000), August Matakiewicz
(1875–1940), Andrzej Michalik (1917–1988), Kazimierz
Miczyñski
(1868–1918),
W³adys³aw
Midowicz
(1907–1993), S³awomir Miklaszewski (1874–1949), Anna
Missuna
(1869–1922),
Rudolf
Modrzejewski
(1861–1940), Wac³aw Na³kowski (1851–1911), Józef
Naroñski (?–1678), Gabriel Narutowicz (1865–1922), Jan
Naumañski (?–ok. 1740), Stanis³aw Tomasz Nowakowski
(1888–1938), Feliks Olszak (1904–1965), Wac³aw Olszak
(1902–1980), Boles³aw Olszewicz (1893–1972), Mieczys³aw Or³owicz (1891–1959), Ferdynand Ossendowski
(1878–1945), Godfryd Ossowski (1835–1897), Stanis³aw
Pacho³owiecki (XVI w.), Feliks Pancer (1798–1851),
Aleksander Patkowski (1890–1942), Stanis³aw Paw³owski
(geograf, 1882–1940), Karol Perthées (1740–1815), Wincenty Pol (1807–1872), Antoni Ponikowski (1878–1949),
Stanis³aw Porêbski (1539–1581), Krystyna Po¿aryska
(1914–1989), Józef Premik (1890–1963), Marian Raciborski (1863–1917), Mieczys³aw Radwan (1889–1968),
Feliks Radwañski (1756–1826), Zdzis³aw Rajewski
(1907–1974), Antoni Rehmann (1840–1917), Jan Ricci-Zannoni (1736–1814), Roman Rieger (1870–1947),
B³a¿ej Roga (1895–1977), Stefan Szolc-Rogoziñski
(1861–1896), Eugeniusz Romer (1871–1954), Walenty
Rozdzieñski (ok. 1570–1640), Jan Rudnicki (1934–1992),
Maurycy Pius Rudzki (1862–1916), Gabriel Rz¹czyñski
(1664?–1737), Jan Samsonowicz (1888–1959), Aleksander Sapieha (1773–1812), Ludomir Sawicki (1884–1928),
W³odzimierz Sedlak (1911–1993), Tadeusz Sendzimir
(1894–1989), Stanis³aw Siedlecki (1912–2002), Józef Siemiradzki (1858–1933), Tadeusz Skawina (1922–1976),
Jerzy Smoleñski (1881–1940), Marian Smoluchowski
(1872–1917), Stanis³aw Srokowski (1872–1950), Stanis³aw Staszic (1755–1826), Maciej Strubicz (ok. 1530–
ok. 1604), Pawe³ Edmund Strzelecki (1797–1873), Samuel
Suchodolski
(1649–1727),
Antoni
Sujkowski
(1867–1941), Zbigniew Sujkowski (1898–1954), Filip
Sulimirski (1843–1885), W³adys³aw Szafer (1886–1970),
Adam
Tokarski
(1909–1999),
Julian
Tokarski
(1883–1961), Stanis³aw To³pa (1901–1996), Kazimierz
Trafas (1939–2004), Franciszek Uhorczak (1902–1981),
Antoni Waga (1799–1890), Jakub Waga (1800–1972),
Teodor Waga (1739–1801), Bernard Wapowski (ok.
1470–1535), Wac³aw Wolski (1865–1922), Czes³aw
Wysocki (1839–1883), Stanis³aw Wysocki (1805–1868),
Andrzej Zawada (1928–2000), Ludwik Zejszner
(1805–1871), Witold Zglenicki (1850–1904), Rudolf
Zuber (1858–1920) i Stanis³aw Zuber (1893–1947).
Rzeczywiœcie S³ownik... jest zaktualizowany do
po³owy roku 2005, o czym œwiadcz¹ biogramy niektórych
osób zmar³ych owego roku. Jednak ten zestaw hase³ jak
i ich zawartoœæ s¹ dalekie od idea³u. Moim zdaniem, wœród
tych biogramów brakuje wielu najwybitniejszych postaci
nauk o Ziemi, co zilustrujê paroma drastycznymi
przyk³adami i list¹ osób nie mniejszych zas³ug od uwzglêdnionych, a pominiêtych. Czêsto najwybitniejsi przedstawiciele danej dziedziny s¹ potraktowani krótko i schematycznie, bez wskazania nawet najwa¿niejszych
osi¹gniêæ, a postaci drugorzêdne omawiane ze szczegó³ami pocz¹wszy od lat szkolnych i nieukoñczonych studiów. Widaæ wyraŸny brak kryteriów selekcji i proporcji
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objêtoœci biogramów, których ustalenie i przestrzeganie
by³o obowi¹zkiem redaktorów.
Przede wszystkim brak biogramu Mariana Ksi¹¿kiewicza (1906–1981), prof. UJ, cz³. PAN, twórcy polskiej
szko³y sedymentologicznej, znakomitego badacza Karpat,
autora do dziœ niezast¹pionego podrêcznika Geologia
dynamiczna (6 wydañ 1951–1979); wspó³autora Zarysu
geologii Polski (3 wydania polskie 1952, 1953, 1965,
t³umaczenia rosyjskie 1956 i angielskie 1968), w którym
opracowa³ rozdzia³y o Sudetach, Wy¿ynie Œl¹sko-Krakowskiej, Karpatach i Podkarpaciu; syntezy tektoniki Karpat
(1972); autora, wspó³autora i redaktora wielu wspania³ych
map geologicznych Karpat, prac syntetycznych i analitycznych o tych górach publikowanych w kraju i za granic¹ (m.
in. w USA, Francji i ZSRR); wychowawcy kilkunastu profesorów geologii, z których dwóch znalaz³o uznanie twórców s³ownika (S. D¿u³yñski i A. Michalik), badacza
Mozambiku i ¿o³nierza Wojska Polskiego we Francji
(1940) nastêpnie odkomenderowanego do Polskiego
Oœrodka Naukowego w Wielkiej Brytanii przez Rz¹d RP w
Londynie z zadaniem przygotowania planów odbudowy
geologii w Polsce po wojnie, wyk³adania polskim studentom — ¿o³nierzom w Birmingham i popularyzacji
osi¹gniêæ nauki polskiej w spo³eczeñstwie angielskim.
Brak Jana Nowaka (1880–1940), prof. UJ, cz³. PAU;
autora pierwszej syntezy tektoniki Polski (1927), monografii fauny i flory kredowej Podola i Roztocza
Lwowsko-Rawskiego, badacza tektoniki Karpat, Sichote
Alinu i Pó³nocnych Alp Wapiennych, genezy Ba³tyku;
pierwszy przeciwstawi³ siê naiwnej wierze w krótkotrwa³e
fazy górotwórcze H. Stillego (1924), stwierdzaj¹c ci¹g³oœæ
procesów górotwórczych, oraz zajmowa³ siê rozmieszczeniem i genez¹ karpackich z³ó¿ ropy naftowej. Uwiêziony 6 listopada 1939 podczas Sonderaktion Krakau przeciw UJ, uwolniony z Sachsenhausen zosta³ dowieziony
przez wspó³towarzyszy niedoli do Krakowa, gdzie po kilku
dniach zmar³.
Podobnie brak Edwarda Passendorfera (1894–1984),
zastêpcy prof. UP, a nastêpnie prof. USB, UMK i UW, cz³.
PAN; badacza Tatr, Gór Œwiêtokrzyskich, Wileñszczyzny
i Pomorza; po wojnie inicjatora opracowania i wydawania
polskich podrêczników akademickich, ich wspó³autora
i redaktora, np. Wstêp do geologii (1956), Zarys nauk geologicznych (1968), M. Gignoux Geologia stratygraficzna
(1956, przet³umaczy³ z francuskiego H. Makowski, a E. P.
redagowa³ i dopisa³ rozdzia³y o terytorium Polski);
niezrównanego popularyzatora nauk geologicznych, autora
kilkunastu ksi¹¿ek (za co otrzyma³ nagrodê pañstwow¹),
wœród których popularna monografia geologiczna Jak
powsta³y Tatry mia³a 7 stale aktualizowanych wydañ
(1934–1983), wychowywa³ ok. 30 profesorów geologii,
o¿ywia³ i organizowa³ oœrodki kszta³cenia i badañ geologicznych w kolejnych uniwersytetach. Podczas wojny usuniêty z uniwersytetu organizowa³ litewskie s³u¿by
geologiczne, w których zatrudnia³ kolegów i studentów
ró¿nych dyscyplin z USB, co chroni³o ich przed wywiezieniem zarówno do Niemiec jak i na Syberiê. Debiutowa³
jako maturzysta ksi¹¿eczk¹ Historya polityczna powstania
narodowego w r. 1863/4 (Kraków 1913) nagrodzon¹
z okazji 50 rocznicy Powstania Styczniowego. Podczas
akcji plebiscytowej na OpolszczyŸnie (1920) jeŸdzi³
i wyg³asza³ odczyty o Polsce.
Nie znalaz³ te¿ uznania Georg Gottlieb Pusch
(1790–1846) najwybitniejszy geolog pierwszej po³owy
XIX wieku dzia³aj¹cy w Polsce, sprowadzony z Saksonii
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w 1816 przez S. Staszica i K. Druckiego-Lubeckiego na
stanowisko profesora Szko³y Akademiczno-Górniczej
w Kielcach, asessor G³ównej Dyrekcji Górniczej, w r.
1827 osiad³ w Warszawie, gdzie jest pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Publikuj¹cy te¿ po polsku
jako Jerzy Bogumi³ Pusz, uwa¿a³ Polskê za drug¹ ojczyznê, dzieci ca³kowicie siê spolonizowa³y. Autor kilkudziesiêciu prac o geologii terytorium dzisiejszej Polski, Litwy,
Ukrainy, S³owacji i Wêgier, w tym monumentalnych Geognostische Beschreibung von Polen...(2 tomy i atlas, Stuttgart 1833, 1836, 1837), Polens Paläontologie...(Stuttgart
1837). Jego bogate zbiory geologiczne i paleontologiczne
przechowywane w Zak³adzie Geologii UW uleg³y zniszczeniu we wrzeœniu 1939. Fragmenty najwa¿niejszych
jego prac i notatek pisanych po niemiecku by³y t³umaczone
i publikowane po polsku (1881–1903).
Brak ca³ej dynastii Teisseyre’ów za³o¿onej przez Wawrzyñca T. (1860–1933), prof. geologii Polit. Lwowskiej,
badacza z³ó¿ naftowych Rumunii, geologii Rosji, Ukrainy,
Karpat i Podola, oraz autora syntez tektonicznych Europy
Œrodkowej. Opisa³ szereg nowych gatunków amonitów
jurajskich, wykry³ najwa¿niejszy szew w strukturze Europy i opisa³ go jako linie „Radom-Skania” i „Berdo-Narol”.
Dziœ szew ten, na jego czeœæ nazwany jest stref¹ Teisseyre’a-Tornquista. Na podstawie badañ w Rumunii wprowadzi³ pojêcie i nazwê najstarszego piêtra pliocenu „dak”,
która jest chyba jedyn¹ polsk¹ propozycj¹ nazwy piêtra
zaakceptowan¹ w skali miêdzynarodowej. Synów Henryka
T. (1903–1975), prof. geologii Uniw.Wroc³., cz³. PAN,
badacza Karpat i Sudetów, twórcy wroc³awskiej szko³y
tektonicznej i Stanis³awa T. (1905–1988), malarza, organizatora, prof. i rektora PWSSP w Poznaniu i Gdañsku.
Synów Henryka Juliusza T. (1933–1991), geologa, doc.
w ING PAN w Warszawie i wyk³adowcy na Uniw. w Turku
(Finlandia), badacza Sudetów, Norwegii i Finlandii; oraz
Andrzeja Karola T. (1938–1991), prof. geologii Uniw.
Wroc³., sedymentologa, badacza Sudetów i wspó³czesnych
osadów rzecznych.
Nie zyskali te¿ uznania „selekcjonera” inni „przyziemni wyrobnicy”, których ju¿ tylko wyliczê i to tylko wybranych: Alojzy Alth (1812–1886), Franciszek Bieda
(1896–1982), Roland Brinkmann (1898–1995), Johann
Carosi
(1744–1799),
Regina
Danysz-Fleszarowa
(1888–1969), Stanis³aw Doborzyñski (1865–1922), Bohdan Dobrzañski (1909–1987), Stanis³aw Doktorowicz-Hrebnicki (1888–1974), Jan Dylik (1905–1973),
Rajmund Galon (1906–1986), Józef Grzybowski
(1869–1922), Jean Guettard (1715–1786), Georg Gürich
(1859–1938), Bronis³aw Halicki (1902–1962), Ludwik
Horwitz (1875–1943), Edward Janczewski (1887–1959),
Wojciech Jaroszewski (1935–1993), Anna Jerzmañska
(1928–2003), Zbigniew Kotañski (1928–2005), Feliks
Kreutz (1844–1910), Stefan Kreutz (1883–1941),
Boles³aw Krupiñski (1893–1972), Jan Lewiñski
(1876–1939), Maurice Lugeon (1870–1953), Hieronim
£abêdzki (1809–1862), Marian £omnicki (1845–1915),
Walery £oziñski (1880–1944), Henryk Makowski
(1910–1997), Stanis³aw Ma³kowski (1889–1962), Kazimierz Maœlankiewicz (1902–1981), Aleksander Michalski
(1855–1904), Jerzy M³odziejowski (1909–1985), Józef
Morozewicz (1865–1941), Joseph Partsch (1851–1925),
Stanis³aw Paw³owski (geofizyk, 1910–1992), Stanis³aw
Pietkiewicz (1894–1986), Antoni Polañski (1914–2002),
Zdzis³aw Pazdro (1903–1987), Ferdynand Rabowski
(1884–1940), Zofia Radwañska-(Kuleszyna)-Paryska
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(1901–2001), Ferdinand Roemer (1818–1891), Maria Ró¿kowska (1899–1979), Stefan Zbigniew Ró¿ycki
(1906–1988), Zbigniew Rubinowski (1929–1997),
Edward Rühle (1905–1988), Kazimierz Smulikowski
(1900–1987), Dimitrij Sobolew (1872–1949), Stanis³aw
Soko³owski
(1900–1990),
W³adys³aw
Szajnocha
(1857–1928), Bohdan Œwiderski (1892–1943), Henryk
Œwidziñski (1904–1969), Stanis³aw Józef Thugutt
(1862–1956), Konstanty To³wiñski (1876–1961), Jan
Trejdosiewicz (1834–1900), Victor Uhlig (1857–1911),
Wojciech Walczak (1916–1984), Zygmunt Weyberg
(1872–1945), Antoni Wrzosek (1908–1983), Jan Wy¿ykowski (1917–1974), Kazimierz Wójcik (1875–1939),
Stanis³aw Zarêczny (1848–1909), August Zierhoffer
(1893–1969) i Józef Zwierzycki (1888–1961).
Myl¹ce by³oby przekonanie, ¿e to mo¿e dotyczyæ tylko
nauk o Ziemi, obcych zespo³owi redaktorów, weryfikatorów i autorów, gdy¿ podobne luki znalaz³em w innych
dziedzinach, choæ mam o nich skromn¹ wiedzê. Dla
przyk³adu podam, ¿e wœród fizyków brak odkrywców
hiperj¹der Mariana Danysza (1909–1983) i Jerzego Pniewskiego (1913–1989) za co byli nominowani do nagrody
Nobla i Mariana Miêsowicza (1907–1989) œwiadczy
o podobnej niekompetencji i w tej dziedzinie. Podobnie
brak wœród chemików Wiktora Kemuli (1902–1985),
a wœród zoologów Jana Stacha (1877–1975), z 3 braci
Szarskich Henryka i Kazimierza Witalisa, jest tylko
najm³odszy Jacek — matematyk. Co wiêcej takich luk
mogê siê dopatrzyæ i w naukach humanistycznych, skoro
nie ma biogramu Juliusza Zborowskiego (1888–1965)
etnografa i historyka, prof., niezrównanego dyrektora
Muzeum Tatrzañskiego w Zakopanem. Za to mamy
obszerne biogramy piêciorga Szarfenbergów (Scharffenbergów, lub Scharffenbergerów, Szarfenbergierów — drukarzy krakowskich — s. 1495–96; w Encyklopedii
Popularnej PWN w jednym haœle jest ich 8, bo uwzglêdnieni s¹ te¿ z linii œl¹skiej) i tylu¿ Trapszów (s. 1557–8, znów
w EP PWN w jednym haœle) oraz czworga Turczynowiczów (s. 1567) — aktorów i tancerzy. Te braki b¹dŸ nadmiary dowodz¹ nieumiejêtnoœci doboru hase³. Wystarczy³oby przejrzeæ jedno z ostatnich wznowieñ
Encyklopedii Popularnej PWN stale aktualizowanej przez
doœwiadczonych specjalistów, aby znaleŸæ wystarczaj¹cy
i wywa¿ony zestaw hase³ osobowych dotycz¹cych Polaków i Polski. Nie wiem, czy wymienione poprzednio przeze mnie osoby nie zosta³y w ogóle zauwa¿one, czy zosta³y
wyeliminowane jako „wa¿ne z ‘galicyjskiego’ punktu
widzenia”, a nie z „kórnickiego”, chocia¿ s¹ wœród nich
profesorowie UP i Wielkopolanie.
Ogromnym mankamentem jest rozwlek³oœæ wiêkszoœci hase³, gdzie zawarte s¹ czêsto trzeciorzêdne szczegó³y
¿yciorysów postaci drugorzêdnych i o lokalnym znaczeniu. Podam tu tylko jeden przyk³ad, na str.1322–23 jest
zamieszczony bardzo obszerny biogram, w którym 33%
stanowi¹ tak istotne dla historii Polski stwierdzenia: „Ur.
w Przemyœlu w rodzinie Micha³a, agronoma, i Stanis³awy
z d. Blaim. Ojca, który wyjecha³ do USA, nie zna³; matka
osiad³a w Huczkowie, a póŸniej w Tyrawie Wo³oskiej pod
Sanokiem, pracowa³a jako nauczycielka. Szko³ê
powszechn¹ ukoñczy³ w Przemyœlu, a naukê w gimnazjum
przerwa³a wojna. Egzamin dojrza³oœci z³o¿y³ dopiero
w 1927 w Równem na Wo³yniu, gdy¿ zaanga¿owa³ siê
w dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹ (w 1918 rozbraja³ ¿o³nierzy austr., od 1920 s³u¿y³ w ochotniczym batalionie w Przemyœlu i in.). W 1927 zacz¹³ studia na wydz. Filoz. UW, a w r.

n. studia med. na uniw. lw., uzyskuj¹c absolutorium
w 1936, ale bez egzaminów koñcowych i dyplomu lek.
Pasjonowa³a go etnografia, kolekcjonerstwo i historia sztuki. W 1934 przyczyni³ siê decyduj¹co do powstania Muz.
Ziemi Sanockiej, w którym obj¹³ posadê kustosza......
Zm. w szpitalu w Rzeszowie, pochowany na cmentarzu
komunalnym w Sanoku, gdzie nazwano jego imieniem prowadz¹c¹ do skansenu ulicê.”
Przeciwnie w innych has³ach s¹ przedstawiane krótko
wa¿ne postaci z pominiêciem najwa¿niejszych osi¹gniêæ
i ra¿¹cymi b³êdami. Na przyk³ad, w biogramie prof. Stanis³awa Kulczyñskiego (s. 798) czytamy: „oprac. i wyda³...
w 1924 wspólnie z W. Szafranem [zamiast W. Szaferem]
i B. Paw³owskim „Roœliny polskie”...Pe³ni³ funkcjê rektora
UJ (1936–37)”, kiedy w istocie zaraz po habilitacji w UJ
w 1924 zosta³ powo³any na profesora nadzwyczajnego
i kierownika Katedry Systematyki i Morfologii Roœlin
UJK we Lwowie i tam pe³ni³ tê funkcjê rektora. Powierzchowne i nieœcis³e s¹ stwierdzenia: „W 1945 osiad³ we
Wroc³awiu, zosta³ prof. i rektorem UWr. By³ wspó³za³o¿ycielem Wroc³awskiego Tow. Nauk. i wspó³organizatorem
PAN (1951).” W istocie od maja 1945 jako rektor i organizator Uniwersytetu i Politechniki we Wroc³awiu anga¿owa³, zrazu w Krakowie, i œci¹ga³ do Wroc³awia
tu³aj¹cych siê i wysiedlonych naukowców, sprowadza³ co
siê da³o g³ównie ze Lwowa (w tym Ossolineum), organizowa³ wyprawy po Dolnym Œl¹sku, które zabezpiecza³y
i gromadzi³y ze zdewastowanych i rabowanych rezydencji
i miast zbiory i biblioteki do Uniwersytetu Wroc³awskiego, gdzie przetrwa³y pod ochron¹ zbrojnej Stra¿y Akademickiej Uniwersytetu i Politechniki. Nie ma te¿ wzmianki
o jego wa¿nych dzie³ach wspólnym z W. Szaferem i B.
Paw³owskim Die Pflanzenassoziationen des Tatra
Gebirges (1923–1928) wydanej w 3 czêœciach przez PAU,
2 tomowej monografii Torfowiska Polesia (1939–1940,
druk drugiego tomu dokoñczono ju¿ tajnie pod okupacj¹),
monografia ta zosta³a póŸniej wydana po angielsku (1949)
i Geneza karboñskich z³ó¿ wêglowych (1952), za to s¹ wyliczane krótkie podró¿e naukowe do ró¿nych krajów odbyte
w r. 1929 i liczne funkcje pe³nione pod koniec ¿ycia.
Podobnie w zdecydowanie za krótkim biogramie prof.
Jana Samsonowicza (s. 1342) s¹ liczne niedok³adnoœci,
opuszczone wa¿ne informacje, a inne niedok³adne;
o dzie³ach nie ma informacji tylko ogólne stwierdzenie
czego dotyczy³y prace badawcze. Nie kierowa³ on nigdy
„Katedr¹ Geologii UW”, bo takiej nie by³o. Na prof. zw.
UW i kierownika Zak³adu Geologii UW zosta³ powo³any
we wrzeœniu 1939, którym by³ do utworzenia Wydzia³u
Geologii w r. 1952, kiedy obj¹³ kierownictwo Katedry
Geologii Historycznej, któr¹ kierowa³ prawie do œmierci.
Podczas okupacji w mieszkaniu J. Samsonowicza odbywa³y siê zajêcia tajnego UW, a nawet odby³a siê obrona
jedynego doktoratu z geologii nadanego przez ten tajny
uniwersytet. Nie „redagowa³ serii Geologia Regionalna
Polski”, tylko z M. Ksi¹¿kiewiczem napisa³ Zarys geologii
Polski (3 wydania 1952, 1953, ostatnie rozszerzone przy
udziale E. Rühlego 1965). Wczeœniej napisa³ œwietny
podrêcznik szkolny Geologia z pocz¹tkami mineralogii (3
wyd. 1946, 1948, 1950). Natomiast redagowa³ wydawnictwa Pañstwowego Instytutu Geologicznego Sprawozdania,
Posiedzenia Naukowe i Prace (1921–1935). Odkry³ prahistoryczne kopalnie krzemienia w Krzemionkach Opatowskich, z³o¿e ¿elaza w Rudkach k. Nowej S³upi i z³o¿a
fosforytów w Annopolu nad Wis³¹. Odkry³ w Górach
Œwietokrzyskich ruchy tektoniczne na pograniczu kambru
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i ordowiku (nazwa³ je sandomierskimi), na pograniczu triasu i jury oraz jury i kredy, nadto wykaza³ istnienie „bruzdy
polsko-duñskiej” w czasie dolnej kredy. By³ cz³. hon.
Szwedzkiego Tow. Geol. i Czechos³owackiego Tow.
Mineralogiczno-Geologicznego. Pochowany zosta³ w Alei
Zas³u¿onych na Cmentarzu Pow¹zkowskim w Warszawie.
Oczywistej niekompetencji autorów hase³ i redaktorów
dowodz¹ stwierdzenia, ¿e ktoœ w II Rzeczpospolitej Polskiej, a wczeœniej w „Galicji” uzyska³ magisterium przed
reform¹ jêdrzejewiczowsk¹ (np. s. 28 i 165), która ten tytu³
z czasów oœwiecenia przywróci³a na polskich uniwersytetach dopiero w latach 1932–34. Dopiero po okresie przejœciowym (po r. 1934) studia na polskich uniwersytetach
koñczy³o magisterium. Wczeœniej studia koñczy³o siê
egzaminami doktorskimi (na prawie i medycynie bez rozprawy doktorskiej, za to po sta¿ach zawodowych) albo
pañstwowym egzaminem nauczycielskim. Podobnie wypisywanie, ¿e ktoœ uzyska³ stanowisko docenta na polskich
uczelniach przed rokiem 1952 jest nieporozumieniem,
gdy¿ docent oznacza³ najwy¿szy stopieñ naukowy — prawo wyk³adania (habilitacjê, venia legendi), a osoba zdobywaj¹ca ten stopieñ mia³a prawo natychmiast ubiegaæ
siê o stanowisko profesora, gdy taki etat by³ wolny. Natomiast mog³a byæ zatrudniona na stanowisku asystenta
(zwykle starszego), adiunkta lub kustosza (w muzeum lub
bibliotece uczelni), albo byæ tylko luŸno zwi¹zan¹ z uczelni¹ (np. czêsto byli to profesorowie szkó³ œrednich), lecz
zobowi¹zan¹ do wyg³aszania wyk³adów raz na dwa lata
pod groŸb¹ utraty veniae legendi. By³a to znana z oœwiecenia funkcja docent extraneus istniej¹ca do dziœ w krajach
niemieckojêzycznych jako privat Dozent. Etaty docentów
pojawi³y siê dopiero na wzór sowiecki po I Kongresie
Nauki Polskiej (1951) i poza uczelniami trwaj¹ do dziœ
w instytutach PAN i „resortowych”. Innym czêstym uchybieniem jest dowolne zamienianie nazw placówek
uczelnianych „zak³adów”, „katedr” i „instytutów”, co regulowa³y przepisy, statuty lub zwyczaje autonomicznych
uczelni; dopiero od reformy Jêdrzejewiczów sprawa ta
zosta³a ujednolicona i minister WRiOP „otwiera³” lub
„zwija³” zak³ady w uczelniach, na wniosek senatu, lub
wbrew wnioskom senatu. Podobnie minister zatwierdza³
habilitacjê i powo³anie na profesora. Rektor i senat na
wakuj¹cym etacie profesora mogli zatrudniæ docenta tylko
jako zastêpcê profesora.
Biogram H. Arctowskiego (s. 25–26) nie zawiera informacji o osi¹gniêciach naukowych tylko mylne zdanie, ¿e
„w 1919 przyby³ do Polski jako ekspert do badania z³ó¿ soli
k. Inowroc³awia.” W istocie Arctowski by³ ekspertem
w dziedzinie oceanografii, meteorologii i klimatologii
dynamicznej, w latach 1901–1913 opublikowa³ wielotomowe wyniki ekspedycji Belgiki, stwierdzi³, ¿e góry
zachodniej Australii s¹ przed³u¿eniem Andów i nazwa³ je
Antarktandami. W r. 1919, jako ekspert prezydenta Stanów
Zjednoczonych by³ cz³onkiem Misji Miêdzysojuszniczej
wys³anej przez Konferencjê Pokojow¹ do Polski w celu
opracowania materia³ów na temat problemów etnicznych
i gospodarczych przysz³ego pañstwa polskiego. Odwiedzi³
w tej roli Poznañ, gdzie dowiedzia³ siê o odkryciu soli potasowych wierceniem w Szubinie. Po Konferencji zaœ, w r.
1920 zosta³ œci¹gniêty do Lwowa na stanowisko profesora
i organizatora Instytutu Geofizyki i Meteorologii UJK.
Wówczas, przed zbudowaniem warsztatu naukowego
w Instytucie napisa³ dwie prace (1921, 1922) na podstawie
literatury niemieckiej i amerykañskiej na temat sposobu
wystêpowania, mo¿liwoœci wykrycia metodami geofi868

zycznymi i znaczenia ekonomicznego z³ó¿ soli
potasowych w Polsce. We Lwowie kontynuowa³ badania
klimatyczne i rozwin¹³ now¹ w Polsce dziedzinê badañ
stopnia geotermicznego i fizykochemicznych w³asnoœci
rop naftowych do czego budowa³ w³asne przyrz¹dy; t¹
drog¹ stara³ siê wykryæ drogi migracji rop i przyczyny ich
zró¿nicowania. Rozwin¹³ te¿ badania magnetyzmu ziemskiego i za³o¿y³ obserwatorium magnetyczne w Janowie
pod Lwowem.
W biogramie A. Chêtnika (s. 199–200) brak jest informacji o jego roli za³o¿yciela jednej z najwspanialszych na
œwiecie kolekcji bursztynów w Muzeum Ziemi PAN. Natomiast jest nieprawdziwa informacja, ¿e by³ cz³onkiem PAU.
Biogram geologa J. Rudnickiego (s. 1314) zosta³
„upiêkszony” w redakcji portretem Adolfa Rudnickiego
(1912–1990), którego biogramu nie ma, zapewne by³ zbyt
„galicyjski” i zosta³ usuniêty „arbitraln¹ decyzj¹”, a ³adnej
fotografii by³o szkoda?
Irytuj¹ce s¹ liczne b³êdy merytoryczne i literowe. Ju¿
w liœcie autorów, oprócz wspomnianego poprzednio Tadeusza Ziêtary, figuruj¹ (s. VII): Falinowska-Gradowska
Alicja, zamiast (prof. dr hab.) Alicja Falniowska-Gradowska i Jakubowsa Barbara, zamiast Jakubowska Barbara. Biogram znanego astronoma prof. Jana Mergentalera
jest na s.1001 jako „Morgentaler” zamiast w porz¹dku
alfabetycznym na s. 946. W³adys³aw Orkan jest pochowany na „Pêkowym” (s.1080), a nie Pêksowym Brzyzku
w Zakopanem. Dlaczego protoplasta poznañskich profesorów W. F. Schramm jest napisany przez jedno m? i jak
móg³ w latach 1919–1920 wyk³adaæ „w Akad. Roln. w Bydgoszczy” (s. 1356) skoro ró¿ne wy¿sze szko³y zosta³y
nazwane „akademiami” na wzór sowiecki dopiero po r.
1968. Stanis³aw Siedlecki (s. 1370) nie pracowa³ w „resortowym Instytucie w Krakowie” tylko w Pracowni M³odych
Struktur w Krakowie, nale¿¹cej do Zak³adu Nauk Geologicznych PAN, by³ te¿ jej kierownikiem, zaœ póŸniej „od
1 9 6 6 d o 1 9 9 1 ” n i e „ b y ³ p ro f . I n s t y t u t u G e o l o g i i
w Trondheim”, tylko „pañstwowym geologiem” (staatsgeologe) w Norweskiej Sùuýbie Geologicznej (Norges
Geologiske Unders¸kelske). Prof. Julian Tokarski jest
okreúlony jako „pektograf” zamiast petrograf (s. 1549).
Je¿eli w has³ach stanowi¹cych ok. 3% objêtoœci
S³ownika jest tyle b³êdów i uchybieñ, to i reszta nie
zas³uguje na zaufanie. Jako „podrêcznik akademicki”
s³ownik powinien podawaæ wiadomoœci wywa¿one,
sprawdzone i wskazywaæ Ÿród³a pierwotne, przynajmniej
najwa¿niejsze, sk¹d zaczerpniêto informacje i gdzie mo¿na
je rozszerzyæ. Wszak studiuj¹cy maj¹ siê nauczyæ samodzielnie wyszukiwaæ i oceniaæ informacje. Dlatego obowi¹zkiem autorów „podrêcznika” jest u³atwiaæ to
czytelnikowi przez wskazanie Ÿróde³. Je¿eli g³ównym lub
wy³¹cznym Ÿród³em danego has³a by³o okreœlone has³o w
PSB, to nale¿a³o to napisaæ jasno: wskazaæ autora pierwotnego biogramu: PSB, tom, zeszyt, strony i rok publikacji.
W przypadku uzupe³nieñ nale¿a³o podaæ dane bibliograficzne Ÿród³a/Ÿróde³ uzupe³nieñ. Wiele biogramów jest
wyci¹giem z PSB i to czêsto ba³amutnie skróconym lub
uzupe³nionym na podstawie w¹tpliwych Ÿróde³ typu Wikipedia. Oczywiste jest, ¿e szczególnie we wczesnych
tomach PSB (wychodz¹cych od 1935 roku) brakuje paru
pokoleñ wa¿nych postaci, napisanie biogramów tych
postaci musia³o wykorzystywaæ inne Ÿród³a. Powa¿ne
opracowania, nie tylko PSB, zawsze podaj¹ Ÿród³a; np. S.
Feliksiak (red), 1987 S³ownik biologów polskich. PWN,
Warszawa 1987, czy J. Partyka, 2005 Zas³u¿one dla Jury
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postacie od koñca XVIII w. do prze³omu XX i XXI w. W:
Partyka J. (red.) Zró¿nicowanie i przemiany œrodowiska
przyrodniczo-kulturowego Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej. T. 3: 203–241. Wyd. OPN, Ojców 2005.
Powa¿nym uchybieniem jest nieprzestrzeganie praw
autorskich, doœæ liczne podobizny wziête ze sztychów,
obrazów, a najczêœciej fotografii nie maj¹ podanych autorów. Prawdopodobnie jeszcze nie wygas³y maj¹tkowe prawa autorskie niektórych autorów fotografii, a osobowe
prawa autorskie nie wygasaj¹ nigdy. Trudniej to oceniæ w
przypadku tekstów, choæ miejscami mogê wskazaæ uderzaj¹ce podobieñstwa do publikacji wczeœniejszych, choæ
w przypadku krótkich biografii popularnych osobistoœci
trudno unikn¹æ podobnych sformu³owañ.
Inn¹ niejasn¹ kwesti¹ jest rola redaktorów i S. Sierpowskiego, brak okreœlenia w jakiej roli wystêpowa³ on eliminuj¹c „arbitraln¹ decyzj¹” czêœæ hase³ (s. VI), które
przej¹³ od zespo³u kierowanego przez F. Kiryka. W tej
sytuacji co najmniej powinien figurowaæ jako trzeci
wspó³redaktor, nawet „redaktor naczelny”.
We Wstêpie S. Sierpowski zapowiada „Co pewien czas
wznawiany S³ownik — czy to w formie tradycyjnej, czy te¿
elektronicznej, bêdzie pe³niejszy, bardziej wiarygodny
i aktualny.” Niestety ten zestaw autorów i redaktorów
dowiód³, ¿e nie jest w stanie sprostaæ wymaganiom. Je¿eli
S³ownik ma w przysz³oœci byæ wznawiany, to musi byæ
zmieniony zarówno zbiór autorów jak i zespó³ redaktorów! Takie wydawnictwo powinno byæ bezwzglêdnie
wiarygodne. Chocia¿ S³ownik zawiera wiele ciekawego

materia³u, to mo¿e byæ wykorzystywany bardzo ostro¿nie,
trzeba sprawdzaæ wiadomoœci w innych Ÿród³ach, których
„przezornie” nie podano. Dlaczego, jest tajemnic¹ autorów
i redaktorów, bo na pewno nie z powodu oszczêdnoœci
miejsca, gdy¿ bardzo wiele hase³ jest rozwlek³ych i zawiera wiele zbêdnych informacji i s³ów.
Niestety znów „para posz³a w gwizdek”, a z ni¹ pieni¹dze podatników, których wydanie na druk tych „cegie³”
prawdopodobnie zaopiniowa³ jakiœ zespó³ „ekspertów”,
chyba nie zrobi³ tego sam Minister EN na w³asne wyczucie.
Najwy¿szy czas, ¿eby podj¹æ trud zbiorowego opracowania „S³ownika geologów polskich”, aby takie
wydawnictwa jak dyskutowany tu „S³ownik…” nie
wprowadza³y w b³¹d spo³eczeñstwa. Wzorem mo¿e tu
byæ wspomniany „S³ownik biologów polskich”, który do
szczêœliwego koñca doprowadzi³ prof. S. Felisiak. Takie
prace podejmowali indywidualnie wybitni geologowie
pod koniec swej aktywnoœci zawodowej (Tadeusz Wiœniowski, 1865–1933 i Edward Rühle 1905–1988) niestety by³o za póŸno, aby te dzie³a zdo³ali dokoñczyæ.
Materia³y przez nich zgromadzone i biogramy opracowane s¹ w zbiorach Muzeum Ziemi PAN, które ma statutowy obowi¹zek zajmowaæ siê histori¹ nauk o Ziemi.
Powinno wiêc taki temat podj¹æ i wyst¹piæ o jego finansowanie. Inaczej sytuacja bêdzie siê powtarzaæ, kiedy
ktoœ wpadnie na podobny pomys³, za³atwi pieni¹dze
i wyda u³omne dzie³o oparte na takich „S³ownikach biograficznych” jak wy¿ej skrytykowany.

ZASADY PRENUMERATY!
Prenumeratê krajow¹ mo¿na zamawiaæ w jednostkach kolporta¿owych RUCH, w³aœciwych dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Przyjmowane s¹ wp³aty na prenumeratê kwartaln¹, pó³roczn¹ i roczn¹. Termin
przyjmowania wp³at up³ywa 5 dnia ka¿dego miesi¹ca poprzedzaj¹cego okres rozpoczêcia prenumeraty. Cena krajowej prenumeraty kwartalnej wynosi 36 z³. Wchodz¹c na firmow¹ witrynê RUCH-u www.ruch.com.pl mo¿ecie
Pañstwo pobraæ Informator w formacie pdf.
INFOLINIA 0-804-200-600
Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje RUCH S.A., Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, 01-248 Warszawa — prenumerata p³atna w PLN od osób fizycznych tel. 53-28-816, 53-28-734, od osób prawnych
53-28-819, infolinia 0-800-1200-29. Warunkiem rozpoczêcia prenumeraty jest z³o¿enie w OKDP RUCH zamówienia wraz z
potwierdzeniem wp³aty w PLN na konto w banku PEKO SA, IV Oddzia³ Warszawa, nr 68 1240 1053 1111 0000 0443 0494.
Dostawa odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenumeraty, z wyj¹tkiem zlecenia dostawy poczt¹ lotnicz¹,
której koszt w pe³ni pokrywa zamawiaj¹cy.
Informacji o warunkach i sposobie zamawiania prenumeraty dewizowej od osób z zagranicy udziela OKDP RUCH S.A. —
tel./fax + 48-22-53-28-731. Osoby przebywaj¹ce za granic¹ mog¹ te¿ dokonaæ wp³aty na prenumeratê kartami kredytowymi VISA i MASTERCARD w Internecie http://www.ruch.pol.pl
Istnieje te¿ mo¿liwoœæ prenumeraty w Sekcji Dystrybucji Wydawnictw Pañstwowego Instytutu Geologicznego,
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa (gmach A, pokój 1), tel. 849-53-51 w. 403 lub 229, e-mail: dystryb@pgi.gov.pl.
Podstaw¹ przyjêcia prenumeraty jest nades³anie na adres Sekcja Dystrybucji Wydawnictw PIG, ul. Rakowiecka 4,
00-975 Warszawa zamówienia oraz kopii dowodu wp³aty, dokonanej na konto Pañstwowego Instytutu Geologicznego
w BPH S.A, Oddzia³ w Warszawie, ul. Jasna 1, nr 79 1060 0076 0000 4010 2000 2100.
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