


STANISŁAW MAŁKOWSKI 
1889 — 1962

Dnia 21 grudnia 1962 r. zmarł w Warszawie Stanisław Małkowski, 
ostatni prezes Kasy im. Mianowskiego (Instytutu Popierania Nauki), czło 
nek Komitetu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, współtwórca i dy
rektor Muzeum Ziemi, wielce zasłużony na polu muzealnictwa geolo
gicznego i regionalnego oraz popularyzacji i historii nauki.

Urodzony 22 VIII 1889 w  Radzyniu Podlaskim, po- ukończeniu gim
nazjum uczęszczał przez rok do Wolnej Wszechnicy Polskiej w  Warszawie, 
po czym przeniósł się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagielloń
skiego, gdzie studiował pod kierunkiem prof. J. Morozewicza (petrografia) 
i prof. J. Smoleńskiego (geomorfologia). W latach 1916—1921 pracował 
jako asystent w  Pracowni Mineralogicznej Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego prowadzonej przez prof. St. J. Thugutta, zajmując się 
głównie badaniem strefy kontaktu sikał osadowych z andezytami w Jar- 
mucie oraz składem mineralnym piasków wydmowych. Przez następne 
dziesięć lat pracował w  Państwowym Instytucie Geologicznym nad ande
zytami Pienin, skałami krystalicznymi Wołynia i Polesia, bazaltami do
rzecza Horynia; badał też kaoliny wołyńskie, złoża' miedzi w  Wielkim 
Mydzku, lamprofiry Gór Świętokrzyskich i Zagłębia Dąbrowskiego. 
.W roku 1931 objął wykłady mineralogii i petrografii w Wolnej Wszech
nicy Polskiej w Warszawie, a w  trzy lata później został mianowany pro
fesorem nadzwyczajnym tych przedmiotów na Uniwersytecie Stefana
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Batorego w  Wilnie, gdlzie przebywał do- jesieni 1941 r., po czym wrócił 
do Warszawy. Po powstaniu 1944 r, został wywieziony do obozu koncen
tracyjnego w  Sachsenhausen. Po powrocie do- Polski poświęcił się całko
wicie organizowaniu Muzeum Ziemi oraz pracom związanym z populary
zacją i historią nauk geologicznych. Szczególną opieką otaczał archiwum 
Muzeum Ziemi, w którym gromadzono materiały biograficzne dotyczące 
geologów polskich, instytucji geologicznych oraz historii nauk o- ziemi 
W Polsce. W Muzeum z dobrze zorganizowaną pod Względem metodycz
nym ekspozycją i pracownią historii nauki widział on bazę prac zarówno 
badawczych, jak i oświatowopopularyzatorskich. Z dyrekcji Muzeum 
musiał prof. Małkowski zrezygnować w sierpniu 1950 r. w związku z cięż
kim stanem zdrowia.

Problematyka naukoznawcza pasjonowała S. Małkowskiego od wcze
snych lat, już w  1919 r. ogłosił artykuł Kilka uwag o potrzebie populary
zacji wiedzy i o Polskim Muzeum Ziemi na łamach „Nauki Polskiej“. 
Z pismem tych współpracował przez dwadzieścia osiem lat, pisywał rów
nież do Poradnika dla samouków. Spośród zagadnień naukoznawczych in
teresowały go- przede wszystkim: popularyzacja nauki i jej społeczna rola, 
organizacja pracy naukowej i historia nauk geologicznych. Wyrazem tych 
zamiłowań są nie tylko publikacje, ale i społeczne prace organizacyjne, 
którym poświęcał dużo- czasu. Był twórcą i prezesem Towarzystwa Mu
zeum Ziemi, prezesem Kasy im. Mianowskiego, czynnie współpracował 
z jej Kołem Naukoznawczym, założył Polskie Towarzystwo' Miłośników 
Nauk o Ziemi, Chęć zespolenia teorii z praktyką skłonika prof. Małkow
skiego do założenia specjalnego wydawnictwa „Służba Nauce“ (lata 1932— 
1933), którego- celem było- „szerzenie idei nauki i współpracy z nauką 
wśród najszerszych sfer“. Współpracował z Komisją Fizjograficzną PAU. 
z Państwową Radą Ochrony Przyrody, był członkiem Towarzystwa 
Naukowego- Warszawskiego'.

Ogłosił ogółem ok. 150 prac o szerokiej i różnorodnej tematyce. Czę
sto pisywał anonimowo • lub posługując się pseudonimem Kazimierz 
Zaliwski.

Przy sumowaniu dorobku prof. Małkowskiego' ogarnia zdumienie, 
że człowiek o słabych siłach fizycznych, walczący z chorobą przez lat 
czterdzieści kilka, mógł udźwignąć tak duży ciężar obowiązków i prac.

Życiem codziennym dokumentował wierność wypowiadanym słowom:
„Służba nauce wymaga posiadania siły moralnej, która umożliwi pra

cownikowi spełnienie jego. obowiązku, jakim jest wskazywanie prawdy 
naukowej lub dążenie do niej. Nauka jest funkcją społeczną, nie jest 
tylko- umiejętnością, której można nauczyć i czerpać z tego korzyści. 
Naukę trzeba społecznie uprawiać i krzewić o-raz społecznie jej byt 
umacniać“.

Wanda Osińska

W AŻN IEJSZE PRACE STANISŁAW A M AŁKOW SKIEGO Z H ISTO RII NAUK
O ZIEM I, ORGANIZACJI I M ETODOLOGII NAUKI

1. K ilka  uwag o potrzebie popularyzacji w iedzy i o Polskim  Muzeum Ziemi. 
„N auka P o lska”, t. II, 1919.

2. O ideach przewodnich Polskiego M uzeum Ziemi. „Ziem ia”, n r 7/1922.
3. O potrzebie organizacji ośrodków pracy naukow ej na prow incji. „N auka P o l

ska”, t. IV, 1923.
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4. K arta  z  dzie jów  petrografii Tatr. W spom nienie o Wł. Paw licy. „Z iem ia”, 
n r  15— 16/1926.

5. W iadomości o zbiorach geologicznych i m ineralogicznych w  W arszawie. P rze
wodnik geologiczny po W arszawie i  okolicach  (praca zbiorowa), W arszaw a 1927.

6. Z zagadnień polskiego m uzealnictw a przyrodniczego i krajoznawczego. „N auka 
P o lska”, t. X III, 1930.

7. O potrzebie M uzeum Ziem i w  Polsce. „Służba N auce”, n r  1/1933.
8. Jak współpracować w  grom adzeniu dokum entów  geologicznych. „Służba N au

ce”, n r  1/1933.
9. W spraw ie upośledzenia nauk geologicznych w  Polsce. „N auka P olska”, t .  X IX , 

1934.
10. W spraw ie m etod pracy nad krzew ieniem  ku ltu ry  narodowej. K u ltu ra i  Nauka  

(praca zbiorowa), W arszaw a 1937.
11. Cele i zadania M uzeum Ziemi. „W iadomości M uzeum  Ziem i ’, t. I, 1938.
12. Nasze wczoraj, dziś i jutro. O rozw oju nauk o Ziem i w  Polsce. „W iadomości 

M uzeum Ziem i”, t. III, 1947.
13. P ostu laty z  dziedziny organizacji nauki. „N auka P o lska”, t . XXV, 1947.
14. Wspomnienie o M ieczysław ie Lim anowskim . „Chrońm y P rz y ro d ę  O jczystą”, 

n r  3—4/1948.
15. O warszawskich zbiorach z  zakresu nauk o Ziemi. Przew odnik po p ierw szej 

w ystaw ie M uzeum Ziem i (praca zbiorowa), W arszaw a 1948.
16. Zinaida G orizdro-Kulczycka. „W iadomości M uzeum Z iem i”, t. IV, 1948.
17. O pierw szej w  Polsce nowożytnej! w ystaw ie geologicznej z  1898 r. „W iadomości 

M uzeum  Ziem i”, t. IV, 1948.
18. Józef M orozewicz, 1865— 1941. „Rocznik Polskiego T ow arzystw a Geologicznego”, 

t. XIX, 1949.
19. O roli Stanisława Michalskiego w  uprawie nauk o Ziem i w  Polsce. „W iadomości 

M uzeum Z iem i”, t. V, 1950.
20. R atujm y dokum enty naukowe od zniszczenia, W arszaw a 1952.
21. W ystaw a m uzealna w  Poznaniu p. n. „Zycie w  okresie karbonu”. „W iadomości 

M uzeum Ziem i”, t. VI, 1952.
22. Józef M orozewicz w  dziesięciolecie zgonu (1941— 1951). „W iadomości M uzeum  

Ziem i”, t. VI, 1952.
23. Działalność M uzeum Ziem i w  zakresie historii nauk geologicznych. „W iado

mości M uzeum Ziem i”, t. VI, 1952.
24. Pamięci Jana Czarnockiego. „W iadomości M uzeum  Ziem i”, t. VI, 1952.


