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Stanisław Pawłowski urodził sio w Łodzi 11 maja ro
ku 1910 w rodzinie robotniczej. Podstawowe

wykształce

nie, a potem średnie pobierał w łódzkich szkołach.
W Łódzkim Gimnazjum Miejskim młody uczeń znalazł się
w środowisku wybitnych, zamiłowanych pedagogów,

którzy

w ramach obowiązującego programu i w kółkach samokształ
ceniowych wychowywali i .rozwijali zamiłowania i talenty
swoich uczniów. Już w czasach młodzieńczych zetknął się
Stanisław Pawłowski z naukami o Ziemi. Przy okazji

wy

jazdu na kolonie letnie organizowane przez dr Starkiewicza w Górce koło Buska brał udział w wyciepzce po okoli
cach Kielc, prowadzonej przez geologa Henryka
kiego.

Swidzińs-

Studia akademickie odbył Stanisław Tawłowski na Wy
dziale Geodezji. Politechniki Warszawskiej w latach 1929
-1934. Stopień inżyniera geodety z wynikiem

bardzo

brym uzyskał po 4 latach studiów na podstawie

do

pracy dy

plomowej: "Pomiary grawimetryczne wahadłami w '.'/arszawie
w 1933 r.».
Praca dyplomowa na temat pomiarów

grawimetrycznych

w ’
.‘
/arszawie była pionierskim wkładem w dziedzinie rozwi
jających się badań geofizycznych w Polsce i w pewien spo
sób ukierunkowała dalszą działalność zawodową St.Pawłows
kiego.
Uzyśkanie dyplomu zbiegło się

w czasie z ogólnokra

jowym kryzysem lat trzydziestych i trudnościami

na ryn

ku zatrudniania absolwentów. Nie groziło to Stanisławowi
Pawłowskiemu i dzięki wyróżniającym się postępom
diach oraz pomocy macierzystej Politechniki,

w stu

a w szcze

gólności prof.E.Jarchałowskiego, opiekuna pracy dyplomo
wej, został zatrudniony początkowo na

Politechnice War

szawskiej, potem w Ministerstwie Komunikacji. Z ramienia
Ministerstwa wykonywał Stanisław Pawłowski w latach 1934
-1937 pomiary geodezyjne północnej: polsko-łotewskiej, a
następnie południowej: polsko-rumuńskiej granicy państwa.
W 1937 r. na podstawie porozumienia dyrektora Państ
wowego Instytutu Geologicznego z prof.E. V/archałowskim zos
tał Stanisław Pawłowski polecony do pracy w Państwowym In
stytucie Geologicznym. V/ Państwowym Instytucie Geologicznym
po przeprowadzonej reorganizacji i zamianie dyrekcji zwró
cono uwagę i położono nacisk na rozwijanie nowoczesnych ge
ofizycznych metod stosowanych dla celów geologiczno-badawczych i poszukiwawczych.
Zorganizowane zostały dwie grupy pomiarowe geofizyków,
v/ skład których weszli przeważnie młodzi inżynierowie, ab
solwenci Krakowskiej Akademii Górniczej. Prowadzenie

jed

nej grupy powierzono w lipcu 1937r. Stanisławowi Pawłowskie
mu z zadaniem wy konania pomiarów i badań ¿grawimetrycznych
na terenie 7/ołynia, Podola i Gór Świętokrzyskich.
5

Pomiary wykonywano sprowadzanymi z Niemiec grawimetrami
typu Thyssena, które zastąpiły ciężkie i niewygodne w pra
cy wagi skręceń E8tvosa.
./ tym okresie prace geofizyczne w Państwowym Instytucie
teologicznym były realizowane z dużym rozmachem i dynamiz
mem. Szczególną rolę w realizacji tego programu odegrał
Stanisław Pawłowski dzięki dobremu przygotowaniu do

tego

rodzaju pracy wyniesionemu z uczelni oraz dzięki własnemu
zaangażowaniu i pasji. Nie bez znaczenia była również ścioła współpraca Stanisława Pawłowskiego z prof.Edwardem Jan
czewskim, z którego wiedzy i doświadczeń szeroko korzystał.
Pomiary i badania prowadzone przez 3 t.Pawłowskiego w tym okresie wniosły pionierski wkład w rozwój geofizyki polskiej,
stopniowo wprowadzał się on także w zagadnienia

geologii

strukturalnej, którymi zajął się z pełnym zainteresowaniem.
Prace geofizyczne PIG wykonane w krótkim okresie czasu
1937-1939, zamknięte wybuchem II Wojny światowej doprowa
dziły do wykryoia w Polsce wielu anomalii grawimetrycznych.
Na podstawie zaobserwowanych w tyra okresie 5000 punktów gra
wimetrycznych ujawniono według słów Stanisława Pawłowskiego
“nieznane dotychczas bogactwo szczegółów odwzorowania grawi
metrycznego o wybitnyoh amplitudach i dużej zmienności form."
Stanisław Pawłowski odkrył wielką grawimetryczną ano
malię biłgorajską w okolicy Korytkowa największą z do tychczas poznanych w Polsce. Następnie w późniejszych la
tach wykrył ciąg interesujących anomalii od okolic Ciesza
nowa do Rawy Mazowieckiej. Wyniki pomiarów były od razu
redukowane, obliczane i opracowywane, dzięki czemu już wów
czas powstawała pierwsza wersja grawimetrycznej mapy Pols
ki. Interpretacja danych grawimetrycznych umożliwiała

wy

krycie charakterystycznych i ważnych dla poszukiwania

su

rowców struktur geologicznych głównie na Niżu Polskim

i

Lubelszczyźnie. Odnosi się do szczególnie do wysadów sol
nych licznych na Niżu Polskim, z olbrzymim wysadem Kłoda
wy rozpoznanym przez E.W.Janczewskiego. Stanisław Pawłows
ki wykrył w 1939 r. wy.sad solny Rogoźno koło Piątku

pod

Łodzią, który został rozpoznany wiertniczo po II wojnie.
Interesująca była wykonywana w tym czasie praca doty
cząca wyrównania triangulacji I rzędu. Praca ta miała byó
przedstawiona jako rozprawa doktorska i zyskała wstępne
pozytywne oceny wyrażone np. przez E.W, Janczewskiego - nie
stety została zniszczona w czasie Powstania Warszawskiego.
Okres okupacji w latach 1939-1944 zajmuje specjalne
miejsce w życiorysie Stanisława Pawłowskiego. Był to okres
intensywnej pracy terenowej, samokształcenia oraz kameral
nej pracy naukowej, polegającej na opraćowaniu własnych i
zebranych przez kolegów materiałÓY/ terenowych.
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Po przejęciu przez Niemców Państwowego Instytutu Geolo
gicznego Stanisław Pawłowski był zatrudniony obok E.W.Jan
czewskiego, jako geofizyk, w czasie okupacji również

ze

względów rodzinnych /małżeństwo z geolożką i córką geolo
ga/ głębiej zintegrował się ze środowiskiem geologicznym,
»/prowadzał geologów w problematykę geofizyczną, sam

zaś

uczył się geologii, dyskutował różne ważne problemy z Ja
nem Czarnockim, Z.3. Różyckim i innymi kolegami zatrudnio
nymi w Instytucie.
V/ latach okupacji większość czasu spędzał Stanisław
Pawłowski na pracach terenowych. Po 1939 r. zajmował się
głównie grawimetrią i pomiarami grawimetrycznymi, w cza
sie okupacji otrzymał do dyspozycji magnetometr Watts'a

i z całą pasją i zainteresowaniem organizował i wykonywał,
tym razem regionalnie, badania magnetyczne. Terenem badań
były Góry świętokrzyskie, okolice Rzeszowa, Jarosławia

i

Przemyśla* Pracował w niezwykle ciężkich warunkach, kraju
terroryzowanego przez “hitlerowców, w lecie i zimie w granicach temperatur od -25 do +35°C transportując sprzęt po
miarowy i własne gospodarstwo domowe na rowerze, jedynym
pomocnikiem i sekretarzem była żona.
Efektem pomiarów terenowych było wyznaczenie w latach
1941-1943 zmian natężenia składowej pionowej magnetyzmu
ziemskiego na

obszarze około 10 500 km

2

na 3482 stanowis

kach.
Zebrane wówczas materiały i wykonane obserwacje

mają

duże znaczenie naukowe i historyczne. 'Zawierają bowiem-dane do mapy magnetycznej kraju oraz informują o miejsco wych anomaliach i charakterystyce pola magnetycznego,a na
wiązując do prac przedwojennych stanowią również naukowy
dokument utrzymania ciągłości badań magnetycznych w Pols
ce w okresie okupacji.
Równolegle, z badaniami terenowymi Stanisław Pawłowski
w okresie okupacji wykonywał opracowania syntetyczne zebra
nych obserwacji. Przeliczał, analizował i zestawiał wyniki
przedwojennych pomiarów geofizycznych PIG oraz opublikowa
ne nrzez St.Kalinowskiego materiały zdjęcia magnetycznego
la kilkuset stanowisk w Polsce. Opracowywał mapy geofi ■zyezne na podstawie zdjęć wykonanych przez St.Kalinowskie
go, analizował normalne pole magnetyczne w Polsce i wyod rąbnił anomalie magnetyczne w skali całego kraju.
./ynikiem tych opracowań było ustalenie podziału Polski
na dwie odrębne prowincje magnetyczne i wyznaczenie granicy
platformy'wschodnio-europejskiej w północno-zachodniej
iolsco. ! chociaż geolodzy dzisiaj tę linię graniczną na
zywają lir:ę feisseyra-Tornculsta /T - T/, 3t.Pawłowski
pierwszy udokumentował naukowo jej całkowity przebieg na
podstawie danych magnetycznych.
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V/ czasie okupacyjnych prac terenowych została odkry
ta dajka diabazów w okolicy wsi iw.Katarzyna - Psary

w

Gdrach Świ ętokrzyskich.
Prace magnetyczne po zakończeniu II ,','ojny Światowej
zostały podsumowane w publikacji pt."Anomalie magnetyczne
w Polsce!'

1948r. praca ta została przedstawiona i obro

niona w Politechnice '.'/arszawskiej pod pronotorstwem prof.
Sń./archałowskiego, jako rozprawa doktorska.
U schyłku okupacji Państwowy Instytut Geologiczny
'..'arszawie uległ spaleniu i wiele materiałów naukowych

w
o-

raz biblioteka zostało zniszczonych bądź rozgrabionych
przez Niemców. Natychmiast po wyzwoleniu y/arszawy Stanis
ław Pawłowski wraz z innymi geologami brał udział w ratoY/aniu i porządkowaniu wszystkiego co można było wyciągnąć
z gruzów.
Ponieważ w Warszawie nie było warunków do podjęcia pras
cy, zamieszkał w Łodzi, gdzie uczył w gimnazjum, do które
go uczęszczał kiedyś sam jako uozeń.
Lata czterdzieste i pięćdziesiąte bezpośrednio po okre
sie okupacji cechował dynamizm i prężność w działaniu. Or
ganizował się na nowo i Państwowy Instytut Geologiczny
przeniesiony z Krakowa, gdzie działał czasowo, do Warszarwy. Zakupiono i sprowadzono nową aparaturę geofizyozną,
między innymi i nowy szv;edzki grawimetr NOrgarda. Należało natychmiast podjąć pracę. Tak więc znów po krótkiej
przerwie wrócił Stanisław Pawłowski do grawimetrii, wykonu
jąc w latach 1945-1950 zdjęcia grawimetryczne regionalne
na Kujawach, w Górach świętokrzyskich i na Lubelszczyźnie.
Pzięki badaniom grawimetrycznym został wypracowany no
wy pogląd na wgłębną budowę geologiczną i tektonikę centraInych i południowo-wschodnich obszarów kraju. Powstały kla
syczne ocracowania geoficzno-geologiczne okolic Radomska,
Izbicy, Kłodawy, Łęczycy, Ozorkowa, Gór Świętokrzyskich,
zostały położone fundamenty pod nowoczesny rozwój badań
geologicznych w nowych warunkach społeczno-politycznych
oraz wytyczne do poszukiwania złóż surowców.
Realizując kompleksowy program badań w dziedzinach
nauk o ziemi na obszarze Polski, Stanisław Pawłowski wykorzystywał wyniki swoi oh opracowań geofizyczno-geolo gicznych do analiz podstawowych problemów geodezyjnyoh.
V/ 1947r. ogłosił praoę pt. "Odchylenia pionu w Polsce na
ti
tle obrazu anomalii grawimetrycznych. Istotnym dla tych
trzech rodzajów analizy jest istnienie niejednorodności
układu mas. Jest to graniczny problem zainteresowań geo
fizyki, geologii i geodezji. Na podstawie rozważań przed
stawionych w pracy stwierdził na obszarze Polski "skompli
kowany kształt geoidy i znaczne jej odchylenie od powierz
chni elipsoidy Besela" podkreślając możliwość wyznaczenia
8

odchyleń pochodzących od regionalnych anomalii, grawimetry
cznych.
ïï 1948 r. została opublikowana druga podstawowa pra
ca geodezyjna o problemie elipsoidy w Polsce.
W ramach współpracy z Głównym Urzędem Pomiarów Kraju,
jako przewodniczący komisji międzynarodowej Stanisław Pa
włowski ustalił zasady nowego pomiaru deklinacji magnety
cznej w Polsce.
0 żywym zainteresowaniu wynikami pionierskich prac
Stanisława Tałowskiego świadczą przedruki jego prac doko
nane przez: Institut fttr Agewandte Geodesie we Frankfurcie nad Menem oraz Union Geodésique et Geophysique Inter
nationale, Association Internationale de Geodesie w Pary
żu.
Na podstawie opraćowywanych map grawimetrycznych i ma
gnetycznych oraz rozpoznanych anomalii zainicjował Stani
slav/ Pawłowski ważną akcję sondażu geologiczno-wiertniczego odkrytych anomalii geofizycznych. Szczególnie intere
sujące wyniki przyniosło rozwiercenie anomalii biłgorajs
kiej, .gdzie stwierdzono nieoczekiwany w tym rejonie układ
strukturalny - całkowity brak kredy i pod cienką pokrywą
jury,•sfałdowany kambr. U Rogoźnie koło Piątku na dużym
wysadzie nad solą stwierdzono gruby pokład węgla bruna
tnego. Na maksimum anomalii św.Katarzyna - Psary w pfytkioh szybikach dokopano się do zwietrzałych, niezna nych z powierzchni, skał diabazowycb.

Zaldowie koło

Iwanisk odkryto dajki lamprofirowe przecinające

dolno

dewońskie skały, co dotąd nie było znane i zasadniczo
rzutowało na określenie wieku tych wylewnych skał.
Przytoczono tu tylko niektóre ciekawsze przykłady
współdziałania metod geofizycznych w rozpoznawaniu stru
ktur i elementów budowy geologicznej, wynikłe z analizy
i rozpoznania geofizyczno-geologicznego wypracowanego
przez Stanisława Pawłowskiego. Szczególnie ciekawe wyni
ki przyniosła taka metoda w rozpoznawaniu terenów zakry
tych grubym płaszczem osadów na przykład plejstocenu
/Niż Polski/ lub trzeciorzędu /Zapadlisko przedkarpackie/.
Obszarem Zapadliska przedkarpackiego przyszło się
St.Pawłowskiemu zająć w sposób szczególny na skutek roz
woju wypadków w Paristwo wym Instytucie Geologicznym.
W grudniu 1951 r. zmarł Jan Czarnocki dyrektor Pańs
twowego Instytutu Geologicznego, kierownik Wydziału świę
tokrzyskiego. śmierć dyrektora PIG, wybitnego znawcy Gór
świętokrzyskich, autora planu sześcioletniego PIG w kil
ka lat po wojnie, kiedy kadra była szczupła, a zadań wie
le, była oiężkim oiosem dla służby geologicznej. Należa
ło rozwijać prace geologiczne w Górach Świętokrzyskich,
9

opracowywać według Uchwały Rz^du spuścizną naukową Jana
Czarnockiego - wszystkie te sprawy obciążały Katarzyną
i Stanisława Pawłowskioh.
Problem kierunku dalszych badań Gór świętokrzyskich
podjął Stanisław Pawłowski w 1952 r. Y/ówczas to do planu
prac Instytutu Geologicznego wprowadził temat obejmujący
badania utworów miocenu i surowców w nim zawartych na po
łudnie i południowy wschód od Gór Świętokrzyskich. Podjąto wtedy przy udziale płytkich wierceń systematyczne son
daże anomalii grawimetrycznych na obszarach, na któryoh
Stanisław Pawłowski wykonał i osobiście zinterpretował
zajęcia grawimetryczne* Na podstawie tych badań Stanisław
Pawłowski sformułował własny, oryginalny pogląd na budową
obszaru na wschód od Wisły. Dotychczas bowiem przyjmowano,
że na linii Wisły przebiega wielka dyslokacja Zawichost Kurdwanów, która pogrąża masy skalne, starsze od miocenu,
na jłąbokośó około 1 000 m, a tyra samym uważano, że

ob -

szar ten nie stwarza perspektyw dla poszukiwań surowców
stałych. Tymczasem odkrycia Stanisława Pawłowskiego przy
niosły nowe dane o przedłużających sią poza Wisłą na wschód
i występujących blisko powierzchni utworach staropaleozoicznych i prekambryjskioh.
Jesienią 1953 r. na tym terenie, w rejonie Tarnobrze
ga, zostały odkryte złoża siarki o dużym znaczeniu gospo
darczym.
Pakt ten miał doniosłe znaczenie dla przebiegu dalszej
pracy naukowej St.Pawłowskiego. Skończył sią bezpowrotnie
młodzieńczy okres pomiarów terenowych i terenowych badań
geofizycznych. Chociaż zdobyta wiedza i sdoświadczenia na
dal prooentowały w podejmowanych pracach, których charak
ter uległ zasadniczej zmianie.
Odkrycie złóż siarki spowodowało powstanie różnego ro
dzaju nowych problemów, od organizacji, w określonych

wa

runkach, badań wiertniczych, geologiczno-poszukiwawczych i
prac dokumentacyjnych do dokumentowania złóż, według obo
wiązujących przepisów, w kategoriach przemysłowego rozpoz
nania.
V/ trakcie trwania akcji geologiczno-poszukiwawczej
złóż siarki wcześnie wypraoowano naukowe zależności i pod
stawy do efektywnie przeprowadzonych poszukiwań. Wypraco
wano mianowicie pogląd na epigenetyozne powstanie złożo wyoh koncentracji siarki z gipsów mioceńskich, w określo
nych warunkach strukturalnych. Osiarkowanie zawsze stwier
dzano w obrąbie struktur podniesionych, gdzie miały dostąp
I ulegały zatrzymaniu węglowodory gazowe, których złoża są
znane w obrąbie zapadliska. Proces chemicznych przemian
od gipsów do wapieni pogipsowych i siarki rodzimej prze
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biega w środowisku wód zmineralizowanych przy współudzia
le odpoY/iednich szczepów bakterii.
Wypracowana w Zespole Geologii Złóż Ziarki w Insty
tucie Geologicznym metodyka poszukiwań oparta na nauko
wych podstawach rozpoznania geofizycznego i geologiczne
go wybranych potenojalnych obszarów występowania miocenu'w Zapadlisku, doprowadziła w latapli 1953-1974 do od
krywania złóż siarki rodzimej zaliczanych do najwięk szyoh w świecie. Opracowane 12 dokumentacji* złóż stano
wiły podstawę dynamicznego rozwoju aglomeracji przenjysłowej w widłach Wisły i Sanu /5 kopalń siarki, szósta w bu
dowie/ i powstania nowego województwa tarnobrzeskiego.Od
krycia te postawiły Polskę w czołówce potentatów zasobo
wych i na pierwszym miejscu w świecie, jako eksportera
siarki elementarnej.
Rozwój nowego okręgu przemysłu .siarkowego następował
przy stałym ozynnym udziale Stanisława Pawłowskiego, któ
ry prowadził wielorakie akcje występująo w Urzędzie Rady
Ministrów, Komisji Planowania, w Państwowej Radzie

Gór

nictwa, komisjach sejmowych, na naradaoh międzyresorto wych i resortowych. W opracowaniach podstawowych,

memo

riałach, referatach i dyskusjach walczj^ł On o prawidłową
lokalizację pierwszej odkrywkowej kopalni siarki w Piase
cznie, popularyzował tezę o regionalnie występującym zja
wisku osiarkowania, uzasadniał ekonomicznie znaczenie nowoodkrytych złóż dla gospodarki narodowej i potrzebę

or

ganizacji nor/ego przemysłu, zastosowania wytopowych

me

tod wydobycia, później przedstawiał zasady racjonalnej,
ekonomicznej gospodarki złożami.
Z materiałów przedkładanych przez Stanisława Pawłow
skiego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, na szcze
gólną uwagę zasługują opracowania dotyczące złóż

siarki

rodzimej w Polsce, ich znaczenia gospodarczego /1957/ oraz oceny warunków geologicznych tych złóż, jak również
memoriał w sprawie wykorzystania złóż siarki /'1971/.
Z innych opraoowań Stanisława Pawłowskiego na temat
siarki należy wymienić studia porównawcze złóż siarki
rodzimej w ZSRR /1956, 1962/ oraz w Stanach Zjednoczo nych Ameryki Północnej /1958, 1980/.
Na międzynarodowym sympozjum siarkowym w Denver/Stan
Colorado/ w 1978r. przedstawił Stanisław Pawłowski wraz
ze współpracownikami obszerny referat na temat geologii
i genezy polskich złóż siarki. Referat w 1979r, został
wydrukowany w Economic Geology pt.nGeology and Genesis
of the Polish Sulfur Deposits". W związku z rozwijaną
problematyką siarkową nawiązane były naukowe kontakty z
badaczami w ZSRR /Sokołow/ oraz w Stanaoh Zjednoczonych
/Delos Flint/. Przyjmowano i organizowano pobyt
ll

wielu

zainteresowanym naukowcom z ZSRR, Francji, Wągier, Nie
miec, Czeohosłowaoji, Stanów Zjednoczonych.
Kompleksowo przedstawiono problematyką-złóż

siarki

rodzimej w Polsce na szerokim tle geologicznym i histo
rycznym na XXXVIII Zjeździe Folskiego Towarzystwa Geolo
gicznego w Tarnobrzegu w 1975 r.
Organizacja prac geologiczno-poszukiwawczych i oprarcowywanie dokumentów złóż związanych z rozwojem górnic
twa i przemysłu siarkowego przez wiele lat bardzo absor
bowały profesora Stanisława Pawłowskiego. Pomimo to nie
zawężał On swych zainteresowań wyłącznie do problematyki
siarkowej, występował z coraz to nowymi ideami wypracowy
wanymi na gruncie interpretacji obrazów geofizycznych
ich związku ze strukturami geologicznymi. Zajmował

i

się

budową geologiczną Gór Świętokrzyskich szczególnie struk
tur w ich obrzeżeniu. Postulował przeprowadzenie dalszych
badań karbonu nadbużańskiego oraz obszarów w rejonie Lu baczowa, perspektywicznych dla występowania złóż

gazu

ziemnego. Opracowywał wytyczne dla perspektywicznego pla
nu prac geologiczno-poszukiwawczyoh ropy i gazu w Górach
świętokrzyskich i na przedgórzu Karpat. Wspólnie z B.Areniem sporządził projektowe założenia geologiczne

badań

podłoża Niżu Polskiego i brzeżnej strefy platformy wschod
nio-europejskiej w Polsce.
Stanisław Pawłowski reprezentuje nowoozesny styl pra
cy w geologii wychodząc od analiz podstawowych danyoh ge
ofizycznych do rozpoznania zróżnicowanych struktur geolo
gicznych, perspektywicznych dla poszukiwań różnorodnych
surowców. Dzięki temu osiągał zawsze wysoką efektywność
prac poszukiwawczych np. złóż siarki około 80# pozytyw
nych otworów oraz bardzo niski koszt udokumentowania 1 to
ny siarki /na złożu Jeziorko - 3 grosze/.
V/ dziedzinie kartografii geologicznej ma Stanisław Parwłowski również znaczące osiągnięcia. Sporządził On pier
wsze w Polsce warstwicowe, wielopoziomowe mapy struktural
ne obszarów siarkowych, w formie atlasów map Tarnobrzega
i Solca-Grzybowa. Mapy te charakteryzują obszary złożowe
pod względem strukturalnym, litologioznym, jak również
ich środowiska w układzie przestrzennym /przedstawiają
kartograficznie każdą powierzchnię niezależnie/. Stano
wiły one geologiozną podstawę do zagospodarowania

złóż

.oraz prac hydrogeologicznych i geologiozno-inżynierskich
w nowym zagłębiu siarkowym.
Jako geodeta^geofizyk współdziałał profesor na szer
szym międzynarodowym terenie; należy tu wspominać o jego
udziale w pracaoh Międzynarodowej Unii Geodezyjno-Geofizycznej, a przede wszystkim Międzynarodowej Komisji Gra
wimetrycznej Asoojaoji Geodezji w tej Unii.
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Brał udział w pracach zgromadzeń ogólnych Unii w Os
lo w 1940r. i w Helsinkach w 1960 r. 77 1957 r. przedsta
wił na XI Zgromadzeniu Ogólnym Unii w Toronto, opubliko
wane przez Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk 4 re
feraty z dziedziny grawimetrii i magnetyzmu ziemskiego.
;/ 1974r. brał udział w opracowaniu programu międzynaro
dowej współpracy w dziedzinie grawimetrii /w związku

z

ankietą Międzynarodowej Komisji Grawimetrycznej/.
Jako jeden z pierwszych autorów zwrócił St.Tawłowski
uwagę na zagadnienie ruchów pionowych skorupy ziemskiej
w Połsoe. \'l 196lr. brał udział w Sympozjum Międzynarodo
wej Asocjacji Geodezji w Lipsku na temat badań współczes
nych ruchów skorupy ziemskiej przewodnicząc jednej z se
sji. Był współautorem podstawowego wniosku z obrad o po
trzebie rozwijania kompleksowych badań ruchów

skorupy

ziemskiej metodami geodezyjnymi, geofizycznymi i geolo
gicznymi •
Zainteresowaniami swymi obejmuje profesor glob ziem
ski jako całość. Wysuwa koncepcje badawcze dotyczące gigaelementów strukturalnych skorupy ziemskiej oraz szwów
i stref tektonicznych oddzielających te elementy, które
dają się śledzić na dużym obszarze kuli ziemskiej. Stre
fy te proponuje nazwać tektodromami.
Oprócz działalności ściśle naukowej prowadził Stani
sław Pawłowski również działalność dydaktyczną. W

pier

wszym okresie po okupacji wykładał w Miejskim Gimnazjum
i Liceum w Łodzi matematykę i fizykę oraz geofizykę

i

kartografię na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uni
wersytetu Łódzkiego. Ponadto prowadził szereg lat wykła
dy w Wojskowej Akademii Technicznej oraz zorganizował
zakład Geofizyki Geologicznej na Uniwersytecie Warszaws
kim. Jako kierownik Katedry Geofizyki Geologioznej zai
nicjował profesor pionierskie prace mikrograwimetryczne,
które umożliwiają kopalnictwu kontrolowanie metodami ge
ofizycznymi z powierzchni, stopnia podziemnego wytopie
nia złoża siarki eksploatowanego metodą otworową.
Jako poseł w ciągu dwu kadencji brał Stanisław Paw
łowski udział w praoach licznych komisji sejmowyoh,zwłarszcza Górnictwa i Energetyki, zwracając uwagę na konie
czność racjonalnej gospodarki surowcami energetycznymi,
których deficyt w najbliższych latach przewidywał. Pos
tulował wykorzystanie węgla jako surowca do przeróbki w
przemyśle chemicznym. Ściśle współpracował z Centralnym
Urzędem Geologii prawidłowo ukierunkowując aktualnie wów
czas rozwijaną problematykę geologiczną.
Ponad 50-letni dorobek naukowy Stanisława Pawłows kiego o zróżnioowanej, bogatej i wielostronnej tematyce
poświęcony zagadnieniom ściśle geodezyjnym, geofizycz
13

nym i geologleśnym oraz surowcowym, tak ściśle związa
nych z potrzebami gospodarki narodowej, obejmuje około
80 pozycji drukowanych, ogłoszonych w -wydawnictwach kra
jowych i zagranicznyoh oraz około 100 pozycji rękopiś
miennych; w tym 12 dokumentacji geologicznych złóż siar
ki i 14 projektów badań geologicznych.
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zapraszają na otw arcie ekspozycji

STA N ISŁA W A PAW ŁOW SKIEGO
DROGA DO SIARKI
w poniedziałek, 30 listopada 1987 r.
o godzinie 12.00 w Muzeum Techniki
w Warszawie (Pałac Kultury i N auki)
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