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W listopadzie 2014 roku minęła 150 roczni-
ca urodzin profesora Karola Bohdanowicza 
– geologa i geografa, specjalisty w dziedzi-
nie geologii złożowej i  górnictwa, Dyrekto-
ra Państwowego Instytutu Geologicznego 
w  Warszawie, profesora Akademii Górni-
czej i członka Akademii Nauk Technicznych.

Profesor Karol Nereusz Bohdanowicz 
urodził się 29 listopada 1864 roku w Lucy-
nie w  Inflantach Polskich, obecnie Łotwa, 
w  polskiej rodzinie szlacheckiej. W  1881 
roku ukończył wojskowe gimnazjum w Niż-
nym Nowogrodzie, a  następnie rozpo-
czął studia geologiczne w Instytucie Górni-
czym w Petersburgu. W 1885 roku, jeszcze 
jako student, uczestniczył w wyprawie geo-
logicznej wybitnego rosyjskiego geologa 
T. Czernyszewa na Ural. Dyplom inżynie-
ra górniczego uzyskał w 1886 roku. Po stu-
diach pracował jako geolog przy budowie 
kolei zakaspijskiej i złatoustowskiej. Do jego 
zadań należało rozpoznanie budowy geolo-
gicznej podłoża, na którym miano budować 
tory i mosty oraz poszukiwanie złóż w pasie 
budowy linii kolejowej, w szczególności wę-
gla kamiennego niezbędnego dla ówcze-
snych lokomotyw. Następnie przez dwa lata 
– od sierpnia 1887 roku – kierował bada-
niami geologicznymi przy budowie odcinka 
wojskowej linii kolejowej w  Samarkandzie. 
W  latach 1889–1890 brał udział w  ekspe-
dycji Rosyjskiego Towarzystwa Geologicz-
nego w  góry Kunlun oraz do Tybetu. Zaj-
mował się badaniami złóż złota i  nefrytu. 
Za opracowanie zebranych w  trakcie ba-
dań terenowych materiałów otrzymał Wiel-
ki Medal im. Nikołaja Przewalskiego. Od 
grudnia 1891 roku, przez trzy miesiące, na-
ukowo przebywał w Austrii, Szwajcarii, Bel-
gii i Niemcach. Miał wtedy możność zapo-
znania się z  zebranymi w  Azji kolekcjami 
geologicznymi tych krajów. W  1892 roku 
został delegowany na trzy lata, jako kie-
rownik grupy badawczej wyprawy górniczej 
przygotowującej budowę transsyberyjskiej 
linii kolejowej. Prace prowadzono od Syberii 
Zachodniej do wybrzeża Morza Ochockie-
go. W czasie prac koło Irkucka uczestniczył 
w odkryciu dużych złóż węgla kamiennego 
w Czeremchowie i złóż nefrytu. Od połowy 
1895 roku brał udział w Ekspedycji Ochoc-
koKamczackiej poszukującej złóż złota 
nad brzegami Morza Ochockiego, na za-
chodnim brzegu Kamczatki i  na Wyspach 
Szantarskich. W 1898 roku został kierowni-

kiem całej ekspedycji. Prace i opracowania 
wykonane podczas ekspedycji dały podsta-
wy wiedzy geologicznej o tej trudnodostęp-
nej części Azji. W  czerwcu 1900 roku był 
delegowany na osiem miesięcy na Półwy-
sep Czukocki, a w następnym roku prowa-
dził badania we wschodniej części Kaukazu 
i wykonywał zdjęcia geologiczne złóż ropo-
nośnych Kubania.

W uznaniu zasług na polu odkryć geo-
graficznych został w 1895 roku mianowany 
honorowym członkiem Holenderskiego To-
warzystwa Geograficznego. Z kolei w 1900 
roku otrzymał złoty medal na Wystawie Po-

wszechnej w Paryżu za mapy topograficzne 
i geologiczne wybrzeży Morza Ochockiego, 
a w 1902 roku otrzymał Złoty Medal „Kon-
stantinowski” od Rosyjskiego Towarzystwa 
Geologicznego. W  latach 1901–1912 z  ra-
mienia Komitetu Geologicznego prowadził 
badania na Kaukazie. Opracował stratygra-
fię i  tektonikę, genezę złóż naftowych i  rud 
metali, warunki geologiczno inżynieryjne 
budowy tunelu przecinającego główny 
grzbiet Kaukazu. Interesował się także za-
gadnieniami trzęsień ziemi.

W czerwcu 1901 roku otrzymał stano-
wisko geologa Komitetu Geologicznego 
w  Petersburgu – głównego urzędu geolo-
gicznego kraju, a  od stycznia 1903 roku 
– po przeprowadzonej habilitacji, dodat-
kowo został profesorem nadzwyczajnym 
w  Katedrze Geologii Instytutu Górniczego 
w  Petersburgu. Wykładał również geologię 
w tamtejszym Instytucie Inżynierów Komuni-

kacji. W październiku 1907 roku awansował 
w  Komitecie Geologii na starszego geolo-
ga. W 1910 roku zapoznawał się z wynika-
mi poszukiwań złóż ropy naftowej w Austrii 
i  Rumunii. W  maju 1911 roku mianowany 
został profesorem zwyczajnym w Katedrze 
Geologii Instytutu Górniczego, nadal pracu-
jąc jako starszy geolog Komitetu Geologicz-
nego. Jednakże Jego głównym miejscem 
pracy był Komitet Geologiczny, w  którym 
w  latach 1914–1917 pełnił funkcję dyrek-
tora i  redaktora wydawnictw. W  Instytucie 
Górniczym w  1917 roku zorganizował Wy-
dział GeologicznoPoszukiwawczy, które-
go został dziekanem. W związku ze swoimi 
zainteresowaniami wyjeżdżał w  tym czasie 
na krótkotrwałe wyprawy na Jawę i do Ka-
lifornii, aby zapoznać się z  nowoczesnymi 
urządzeniami i  metodami wydobycia ropy. 
Później, w  oparciu o  swoje doświadczenia 
górnicze z Kaukazu, pracował jako ekspert 
przy rozpoznaniu złóż ropy naftowej w wie-
lu krajach świata. W latach 1901–1919 Jego 
miejscem pracy i  zamieszkania był Peters-
burg, dlatego oczywistym jest, że wszel-
kie prace poszukiwawcze wykonywane były 
w  terenie. Początkowo jeździł na Kaukaz, 
gdzie z uczniami badał tamtejsze złoża ropy 
naftowej (zwłaszcza okolice Majkopu). Tu 
narodziła się rosyjska szkoła geologów naf-
towych. Ich dziełem było także zbadanie 
złóż ropy nad rzeką Embą, dopływem rze-
ki Ural, gdzie prowadzono badania od 1912 
roku. Podjął także studia nad złożami ropy 
naftowej okolic Baku.

Mieszkając w  Petersburgu nie uczest-
niczył w  jednak w  życiu tamtejszej Polonii. 
W 1905 roku profesor po raz pierwszy ma 
możliwość poznania zagadnień związanych 
z geologią Polski. W tym czasie przeprowa-
dził badania terenów triasowych w  Zagłę-
biu Dąbrowskim, zawierających złoża cynku 
i  ołowiu. Wynikiem zaledwie kilkumiesięcz-
nych badań była rozprawa „Wapień musz-
lowy w Zagłębiu Dąbrowskim” w języku pol-
skim i  rosyjskim. W  1917 roku włączył się 
do prac Polskiej Narady Ekonomicznej, dla 
której przygotował opracowanie „Złoża mi-
neralne ziem polskich” (Petersburg 1918, 
Warszawa 1919). Przez Naradę został wy-
typowany na dyrektora Państwowego In-
stytutu Geologicznego (PIG) w  Warszawie 
po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. 
Wskutek wojny w Rosji do kraju dotarł w po-
łowie 1919 roku, gdy dyrektorem tej pla-
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cówki był już Józef Morozewicz. Nie pozo-
stał bezczynny. Jeszcze w tym samym roku 
zorganizował oddział polskiej firmy naftowej 
„Bracia Nobel”. W czasie wojny polskoso-
wieckiej w  1920 roku uczestniczył w  obro-
nie cywilnej Warszawy. Później jako ekspert 
prowadził rozpoznanie geologiczne m.in. na 
Łotwie i we Francji.

Już w  1919 roku Komitet Organizacyj-
ny Akademii Górniczej podjął starania o po-
zyskanie profesora do tej uczelni. W  1921 
roku został mianowany profesorem zwy-
czajnym AG i  do przejścia na emeryturę 
w 1935 roku kierował Katedrą Geologii Sto-
sowanej Wydziału Górniczego. Swoją kate-
drę zorganizował od podstaw. Po raz pierw-
szy w Polsce rozpoczął wykłady o złożach 
surowców mineralnych w  nieznanym do-
tychczas ujęciu i  zakresie. Stworzył pod-
waliny pod nowy kierunek nauk geologicz-
nych, mający na celu służbę dla gospodarki 
narodowej. Wykłady prof. Bohdanowicza 
objęły nie tylko geologię Polski, lecz sze-
rokie zagadnienia geologii całego świata. 
Tym samym wychował nowego typu geo-
logów rozumiejących dokładnie zagadnie-
nia surowcowe i ekonomiczne. Jako dyrek-
tor firmy „Bracia Nobel” i  wykładowca AG 
oraz doradca przedsiębiorstw eksploatu-
jących kopaliny miał szczególne warunki 
do utworzenia szkoły geologów złożowych 
i  szansy tej nie zaprzepaścił. Najzdolniej-
szych studentów (m.in. Adama Dratha i Zbi-
gniewa Miterę) wysłał na studia uzupełnia-
jące za granicę, skąd wracali z dyplomami 
inżynierów i doktorów. Po powrocie do kra-
ju prowadzili oni wykłady w  AG, pracując 
zarazem w przemyśle naftowym i gazowni-
czym. Efektem Jego wykładów był podręcz-
nik z dziedziny geologii ropy naftowej Tere-
ny i złoża naftowe (1923) oraz nowsze jego 
wydanie, o  innym zakresie Geologia nafto-
wa (1931). Obydwa podręczniki były cał-
kowitą nowością w  naszym krajowym pi-
śmiennictwie fachowym.

Gdy w  1935 roku przechodził na eme-
ryturę akademia uhonorowała Go tytułem 
doktora honoris causa. W uzasadnieniu na-
pisano „Za wybitną działalność naukową, 
organizacyjną i  pedagogiczną”. Uroczy-
stość ta zbiegła się z  jubileuszem 50le-
cia pracy naukowej, którą rozpoczął druku-
jąc notatki naukowe w  rosyjskim „Gornym 
Żurnale” w  1885 roku. Uroczystość odby-
ła się 8 grudnia 1935 roku. Były przemówie-
nia i bankiet. Władze AG wręczyły doktorat, 
a z okolicznościowymi adresami pośpieszy-
ły różne organizacje naukowe i techniczne. 
Członkostwo honorowe Jubilatowi przyzna-
ło także Polskie Towarzystwo Geograficzne. 
Uczelnia uczciła Go jeszcze w  jeden nie-
zwykły sposób. Było ewenementem, aby za 
życia uhonorować kogoś tablicą pamiątko-

wą. W przypadku profesora wydarzyło się to 
dwukrotnie.

Na drugim piętrze budynku głównego 
A0 znajdują się dwie marmurowe tablice. 
Pierwsza z napisem:

1885–1935 
KAROLOWI BOHDANOWICZOWI 

WIELKIEMU UCZONEMU 
I PRZYJACIELOWI MŁODZIEŻY 

ZAŁOŻYCIELOWI ZAKŁADU GEOLOGII 
STOSOWANEJ 

W PIĘĆDZIEDIĘCIOLECIE JEGO 
DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 

AKADEMIA GÓRNICZA

W przeddzień obchodów rocznicowych 
Stowarzyszenie Studentów Akademii Gór-
niczej wydało podsumowanie działalności 
w  piętnastoleciu swojego istnienia. Znala-
zła się tam też karykatura profesora jako tu-
rysty wysokogórskiego. Podpis zastąpiono 
okolicznościowym wierszykiem, przedsta-
wiającym Jego postać widzianą oczyma 
studentów:

„Dziadzio” – inaczej nikt Go nie nazywa, 
Taki jest już stary, zgarbiony, maleńki… 
Lecz w czasie egzaminu wprost  
 przeciwnie bywa, 
Każdy jest przy Nim mały, a On jeden  
 wielki…

Nie po to jest satyra, aby kogoś chwalić, 
Bez szczerości i prawdy jest bronią i tarczą, 
Ale tutaj w spokoju czas rymy zostawić, 

Bo: sława i wiedza, dwa proste słowa –  
 wystarczą.

Nic więc dziwnego, że studenci AG pod-
czas jubileuszu wyróżnili Go członkostwem 
honorowym swojego stowarzyszenia. Profe-
sora uhonorowano również okolicznościo-
wymi wydawnictwami. „Przegląd Górniczo
Hutniczy” w  1935 roku w  numerze 11 
zamieścił obszerny artykuł oraz spis prac 
naukowych, a „Rocznik Polskiego Towarzy-
stwa Geologicznego” w 1936 roku tom prac 
poświęcił swojemu przewodniczącemu z lat 
1924–1926. Znalazło się w nim studium Ju-
bilata „Niektóre zagadnienia geologii rop-
nych złóż”, stanowiące syntezę najnowszej 
wiedzy na ten temat.

Po wojennej pożodze – 31 styczniu 1946 
roku – współpracownicy profesora zebra-
li się, aby razem z Senatem AG ponownie 
odsłonić uratowaną przed okupantem tabli-
cę. Ta uroczystość zbiegała się już z 60le-
ciem Jego pracy naukowej. Obok starej ta-
blicy umieszczono drugą z  następującym 
napisem:

1935–1945 
TABLICĘ TĘ OCALILI PRZED 

ZNISZCZENIEM 
PRZEZ NIEMCÓW I WMUROWALI 

PONOWNIE 
W 60LECIE PRACY NAUKOWEJ 

PROF. KAROLA BOHDANOWICZA 
KOLEDZY I UCZNIOWIE

Karykatura prof. K. Bohdanowicza zaczerpnięta z Wydawnictwa Jubileuszowego 1919-1969  
Akademia w karykaturze w opracowaniu Antoniego Wasilewskiego
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Uroczystość odbyła się w  przepełnio-
nej auli Akademii Górniczej. Reprezento-
wany był świat naukowy Polski. Z zachowa-
nych relacji wynika, że atmosfera nie miała 
charakteru poważnej pompy okolicznościo-
wej. W  pięknych przemówieniach rektora 
Walerego Goetla i  Henryka Świdzińskiego 
– organizatora oddziału krakowskiego PIG, 
zwrócono także uwagę na wzorową posta-
wę profesora w okresie drugiej wojny świa-
towej.

W 1938 roku został dyrektorem Pań-
stwowego Instytutu Geologicznego w War-
szawie. Funkcję tę pełnił do końca życia. 
W krótkim czasie unowocześnił tę placów-
kę, zatrudniając młodych inżynierów górnic-
twa, geografii i  geologii. Pomyślny rozwój 
Instytutu przerwała wojna. Profesor w War-
szawie w  ciężkich warunkach pisał monu-
mentalną monografię Surowce mineralne 
świata, która ukazała się już po Jego śmier-
ci w  latach 1952–1954. Po powstaniu war-
szawskim dotarł do Krakowa i już w styczniu 
1945 roku reaktywował PIG, przystępując 
jednocześnie do odbudowy zrujnowanych 
gmachów warszawskich. Do stolicy wrócił 
na stałe w 1946 roku. Do końca życia będąc 
naukowo czynnym.

Zmarł w Warszawie 5 czerwca 1947 roku 
i  został pochowany w  Alei Zasłużonych 
Cmentarza Powązkowskiego.

Był bardzo aktywnym członkiem ro-
syjskich organizacji górniczych i  przyrod-
niczych, przede wszystkim Cesarskiego 
Towarzystwa Geograficznego, w  którym 
w  latach 1914–1919 kierował oddziałem 
geografii fizycznej. W 1917 roku został pre-
zesem Związku Górników w  Rosji. W  Pol-
sce działał m.in. w  Polskim Towarzystwie 
Geograficznym i  Polskim Towarzystwie 
Geologicznym – w  obydwu był prezesem. 
Był członkiem najważniejszych organiza-
cji akademickich: Towarzystwa Naukowe-
go we Lwowie, Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego, Polskiej Akademii Umie-
jętności i  Akademii Nauk Technicznych. 
Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Gór-
niczych i  Hutniczych, Stowarzyszenia Pol-
skich Inżynierów Przemysłu Naftowego. Od 
1899 roku był członkiem Societe Géolo-
gique de France, a  w  latach późniejszych 
m.in. Societe Belge d’Etudes et d’Expan-
sion oraz członkiem geologicznych orga-
nizacji w Czechosłowacji i Holandii, był też 
członkiem honorowym Akademii Azjatyc-
kiej w  Teheranie. Zarówno w  czasie pra-
cy w  Rosji, jak i  w  Polsce wyróżniany był 
odznaczeniami państwowymi, naukowymi 
oraz stowarzyszeniowymi. Otrzymał m.in.: 
Medal na Wystawie Powszechnej w  Pa-
ryżu za mapy geograficzne i  geologiczne 
wybrzeży Morza Ochockiego, Złoty Medal 
Konstantynowski – najwyższe odznacze-

nie za osiągnięcia naukowe, Krzyż Koman-
dorski Orderu Polonia Restituta, Krzyż Ko-
mandorski z  Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski, nagrodę im. Helmersena AU w Pe-
tersburgu. Najbardziej przywiązany był jed-
nak do Złotego Medalu Konstantynow-
skiego CRTG (Cesarskiego Towarzystwa 
Geograficznego). Jako geolog złożowy na-
leżał do najbardziej znanych na świecie 
ekspertów w tej dziedzinie.

Pamięć o  tej wybitnej Postaci w  AGH 
w  dalszym ciągu jest obecna. W  dniach 
25–26 września 2014 roku odbyła się III 
Konferencja Naukowa „Przemiany środo-
wiska naturalnego, rozwój zrównoważo-
ny i zasoby surowców mineralnych Polski” 
zorganizowana z  okazji 150 urodzin Ka-
rola Bohdanowicza przez Wydział Geolo-
gii, Geofizyki i  Ochrony Środowiska AGH 
oraz Towarzystwo Badań Przemian Środo-
wiska „Geosfera”. Rozpoczęcie obrad za-
początkował Przewodniczący konferencji 
prof. Maciej Kotarba referatem „Ochrona 
geosfery a  dziedzictwo Karola Bohdano-
wicza”. Drugi dzień konferencji dedykowa-
ny był profesorowi i był zatytułowany „Dzie-
dzictwo Karola Bohdanowicza w  aspekcie 
współczesnych problemów geologii złóż”. 
Wygłoszono 4 referaty. Streszczenie 

wszystkich referatów zostało wydrukowa-
ne w publikacji zatytułowanej Trzecia Kon-
ferencja Naukowa z okazji 150 urodzin Ka-
rola Bohdanowicza Przemiany środowiska 
naturalnego, rozwój zrównoważony i  zaso-
by surowców mineralnych Polski. W trakcie 
konferencji, w budynku głównym A0, pre-
zentowane były dwie wystawy: „W górach, 
tajgach i stepach Azji Środkowej i północ-
nowschodniej – śladami wypraw Karola 
Bohdanowicza”, „Karol Bohdanowicz – ży-
cie i spuścizna naukowa”.

W kontekście ogromnego szumu me-
dialnego na temat zasobów i  możliwości 
eksploatacji metanu z  pokładów węgla 
z początkiem lat 90. ubiegłego wieku, a tak-
że gazu i ropy łupkowej i gazu zamkniętego, 
w obecnej dekadzie XXI wieku aktualna jest 
opinia K. Bohdanowicza: „Każda poszuki-
wawcza robota musi być słusznie uzasad-
niona, (…) jest niedopuszczalnym, aby dla 
rozpoczęcia potrzebnych robót (…) była 
koniecznie potrzebna reklama, popierana 
przez nieostrożnych fachowców lub mało 
co rozumiejących w  tych sprawach, skądi-
nąd dzielnych, dostojników”.

Hieronim Sieński 
Biblioteka Główna AGH
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