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W trakcie badañ dotycz¹cych opracowy-
wania geologicznej mapy Saksonii-

Anhalt w skali 1:25000 (zdjêcie prowizo-
ryczne), arkusz 4244 Annaburg, natkn¹³em siê
na rêkopiœmienny materia³ z roku 1947. Jego
autorem by³ profesor Paul Assmann, zatrud-
niony wówczas w Niemieckim Krajowym
Zak³adzie Geologicznym w sowieckiej strefie
okupacyjnej, który w roku 1967 zmar³ w Ber-
linie, nie doczekawszy uznania dla swego
dorobku w fachowej prasie. Niniejszy tekst
powinien to zaniedbanie nadrobiæ.

Paul Gustav Bernhard Assmann przyszed³
na œwiat 3 stycznia 1881 roku w DreŸnie, jako
syn in¿yniera Gustava Assmanna i jego ma³-
¿onki Zofii, z domu Pechstein. Od Wielkanocy
roku 1887 do Wielkanocy roku 1891 uczê-
szcza³ do szko³y ludowej, potem zaœ uczy³ siê
w miejskim gimnazjum realnym Annenschule
w DreŸnie, koñcz¹c je w maju 1900 roku egza-
minem dojrza³oœci. 

Na lata 1900-1902 przypadaj¹ jego studia
w Królewskiej Saksoñskiej Politechnice w Dre-
Ÿnie. Pañstwowy egzamin wstêpny dla in¿y-
nierów budowlanych zdaje w paŸdzierniku
1902 r. z ocen¹ „2a”. Najwidoczniej jednak
niezbyt odpowiada mu ten zawód, gdy¿ po
piêciu semestrach przerywa studia, by, jak
pisa³ póŸniej w podaniu o pracê w Akademii
Górniczej, „zaj¹æ siê swoj¹ ulubion¹ dziedzin¹,
tj. geologi¹”. 4 listopada zostaje immatryku-
lowany na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma
w Berlinie. Assmann s³ucha tu wyk³adów m.in.
Franza Beyschlaga, Wilhelma Branco, Konrada
Keilhacka, Roberta Potonié, Roberta Scheibe 
i Felixa Wahnschaffe.

W okresie od 1 kwietnia 1903 roku do 31
marca 1904 roku musi przerwaæ studia, by
odbyæ s³u¿bê wojskow¹ w 5 kompanii Regi-
mentu Grenadierów nr 100 w DreŸnie. Dwa
lata póŸniej, 22 lutego 1906 roku, zdaje ustny
egzamin doktorski. Referentami s¹ profeso-
rowie Branco i Klein. Dyplom z ocen¹ cum
laude zostanie mu wrêczony 28 lipca 1906
roku. W swojej pracy doktorskiej „Über Aspi-
dorhynchus” Assmann zajmuje siê preparacj¹,
badaniem i opisem kopalnej ryby kostno-
szkieletowej z wapieni p³ytowych z Solnhofen.

Ju¿ wiosn¹ 1906 r. Assmann ubiega siê 
o stanowisko asystenta w berliñskiej Akademii
Górniczej u profesora paleontologii Hermanna
Rauffa, które obejmuje z dniem 1 maja 1906 r.
Jest to pocz¹tek jego ponad 40-letniej dzia³al-
noœci w urzêdach geologicznych. 

1 maja 1908 r. zaanga¿owany zostaje jako
„geolog-sta¿ysta” przez Królewski Pruski Kra-
jowy Zak³ad Geologiczny. Podczas kartowania
u boku Stollera (Lüneburger Heide, Fassberg),
Fliegla (okrêg Mühlheim, Kolonia) i Michaela
(Bytom, Siemianowice Œl¹skie, Zabrze) zapoz-
naje siê w ró¿nych regionach z metodyk¹ geo-

logiczno-agronomicznych zdjêæ krajowych 
w skali 1:25000 i ju¿ w roku 1908, podczas
prac zwi¹zanych z zaopatrzeniem Górnego
Œl¹ska w wodê, zajmuje siê zagadnieniami geo-
logii stosowanej. 1 kwietnia 1909 r. Assmann
jako „geolog pozaetatowy” rozpoczyna w Wiel-
kopolsce swoje pierwsze samodzielne karto-
wanie mapami Duszniki i Gaj Wielki w skali
1:25000. Drugi obszar jego dzia³alnoœci znaj-
duje siê na Œl¹sku (arkusze Œwiêtoch³owice 
i Zbros³awice). Nawi¹zuj¹c do swej ukierun-
kowanej paleontologicznie dysertacji dok-
torskiej i pracy o ramienionogach z dewoñ-
skich szarog³azów okolic Marburga (Die Fauna
der Erbsloch-Grauwacke bei Densberg im
Kellerwald, 1913), przez ponad 10 lat zajmuje
siê w licznych opracowaniach rewizj¹ bezkrê-
gowców œl¹skiego triasu. Podsumowuj¹ca te
badania monografia ukaza³a siê w 1937 r. (Re-
vision der Fauna der Wirbellosen der ober-
schlesischen Trias). 

W 1911 r. Assmann ¿eni siê z Matyld¹
Möller, córk¹ komisarza kryminalnego. Z ich
zwi¹zku w latach 1912-1921 rodz¹ siê trzy
córki: Ilsa, Matylda i Charlotta. W roku 1926
dochodzi do rozwodu, zaœ w 1933 r. Assmann
¿eni siê z córk¹ kupca, Hert¹ Wunderlich.

Wraz z wybuchem I wojny œwiatowej musi
Assmann przerwaæ rozpoczête w³aœnie kar-
towanie arkusza W¹growiec w Wielkopolsce.
Mapê tê ukoñczy³ w roku 1916 Korn, jednak¿e
nie zosta³a opublikowana. 5 sierpnia 1914 r.
Assmann zamienia œwider wiertniczy na kara-
bin. Podczas artyleryjskiej potyczki w Alzacji
w lipcu 1915 r. zostaje zraniony od³amkiem 
w g³owê i spêdza wiele tygodni w lazarecie.
Zmêczony bezczynnoœci¹, prosi w wiadomoœci
wys³anej przez pocztê polow¹ do Krajowego

Zak³adu w Berlinie o przys³anie jakiegoœ zajê-
cia. W listopadzie 1915 r. trafia ponownie do
okopów i walczy w przynosz¹cych ogromne
straty potyczkach na Hartmannsweilerkopf
(po³udniowe Wogezy, styczeñ 1916) i nad
Aisne (kwiecieñ-maj 1916). We wrzeœniu
przeniesiony zostaje na front po³udniowo-
wschodni, do Siedmiogrodu, i bierze udzia³ 
w walkach pod Sibiu. Potem nastêpuje kolej-
ny, wielomiesiêczny pobyt w lazarecie, pod-
czas którego leczy siê z gor¹czki i reumatyzmu
stawowego. Od lipca 1917 r. znajduje siê na
froncie wschodnim (walki wœród bia³oruskich
bagien nad Prypeci¹). Wiosn¹ roku 1918 prze-
niesiony zostaje ponownie do Francji, gdzie
bierze udzia³ w bitwie pod Monchy-Cambrai.
Jego geologiczna wiedza staje siê przydatna la-
tem 1918 r., podczas prac zwi¹zanych z zaopa-
trzeniem frontu w wodê. Po listopadowym za-
wieszeniu broni zostaje 3 grudnia 1918 roku
zwolniony z armii, jednak na pocz¹tku 1919 r.,
podczas zbrojnej rozprawy ze spartakistami,
zostaje wci¹gniêty w wir wojny domowej.

Ponownie w s³u¿bie geologii, w Pruskim
Krajowym Zak³adzie Geologicznym, w latach
1919-1920 kartuje Assmann arkusze Bie-
deritz, Schönebeck, Gröningen, Gross Oter-
sleben w Saksonii. W 1921 kartuje arkusze
Ruhland, Mückenberg i Lipsa na Dolnym Œl¹-
sku (£u¿ycach), zaœ od roku 1923 arkusze
Pyskowice, Toszek na Górnym Œl¹sku. £¹cznie
by³ Assmann wymieniany jako autor na 24
arkuszach mapy geologicznej w skali 1:25000 
i w 20 zeszytach objaœnieñ do tych arkuszy. 12
kolejnych arkuszy nie wysz³o poza stadium rê-
kopisu. S¹ one czêœciowo zarchiwizowane w Fe-
deralnym Zak³adzie Nauk o Ziemi i Surowców
w Berlinie, w wiêkszoœci jednak zaginê³y.
Równie¿ w skali 1:25000, jednak ze specjalny-
mi przekrojami, wydane zostaj¹, przewidziane
dla celów edukacyjnych w zimowych szko³ach
rolniczych, geologiczno-gleboznawcze mapy
okolic Toszka (1927) i Strzelec Opolskich
(1929) oraz mapa okolic Góry œw. Anny
(1932). Poza tym bierze Assmann udzia³ w opra-
cowywaniu geologicznej mapy Pomorza Keil-
hacka (1930) i arkusza Racibórz w skali
1:200000 (nie opublikowanego). Awansowany
1 lutego 1921 roku na „geologa okrêgowego”
(od 1927 roku na „geologa okrêgowego i pro-
fesora”), obok prac kartograficznych ponownie
zajmuje siê na Œl¹sku zagadnieniami triasu,
przy czym niezwykle u¿yteczna okazuje siê
jego rozleg³a wiedza paleontologiczna. Na
nowo interpretuje profil wywierconego w ro-
ku 1902 dla zak³adów wodoci¹gowych otworu
„Opole” (Die Tiefbohrung „Oppeln”, 1926), 
a nieco póŸniej dziêki bezowocnie wywier-
conemu w poszukiwaniu wêgla otworowi
„Leœna” (na po³udniowy wschód od Olesna),
zdobywa istotn¹ wiedzê o budowie triasu 
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w pó³nocnej czêœci Górnego Œl¹ska (Die Tief-
bohrung „Leschna” und ihre Bedeutung für die
Stratigraphie der oberschlesischen Trias,
1929).

Zgromadzona w ci¹gu dziesi¹tek lat geolo-
gicznej dzia³alnoœci wiedza znajduje odzwier-
ciedlenie w monografiach pstrego piaskowca
(Die Stratigraphie der oberschlesischen Trias.
Teil 1: Der Buntsandstein, 1933) i wapienia
muszlowego (Die Stratigraphie... Teil 2: Der
Muschelkalk, 1944), w których Assmann do-
konuje krytycznego podsumowania dotychcza-
sowych badañ. Obie do dziœ posiadaj¹ donios³e
znaczenie. 249 opisanych w nich gatunków
kopalnej fauny zachowa³o siê w zbiorach za-
pocz¹tkowanych przez Królewski Pruski Kra-
jowy Zak³ad Geologiczny. W styczniu 2000 
roku zosta³y one przez Federalny Zak³ad Nauk 
o Ziemi i Surowców przekazane Muzeum Przy-
rodniczemu Uniwersytetu Humboldta i znaj-
duj¹ siê obecnie w Berlinie-Spandau. Wyniki
uzyskiwane podczas prac zdjêciowych Ass-
mann podaje czêsto do wiadomoœci szerszego
grona odbiorców w formie popularnonauko-
wych przyczynków, które ukazuj¹ siê w œl¹-
skich czasopismach regionalnych. Zakres ich
tematyki rozci¹ga siê od paleogeografii, po-
przez zagadnienia czwartorzêdu, po kwestie
zwi¹zane z wodami gruntowymi i Ÿród³ami.

Obok zagadnieñ kartograficznych i straty-
graficznych na obszarze Górnego Œl¹ska musz¹
byæ rozwi¹zywane kolejne problemy praktycz-
nej geologii. W licznych ekspertyzach Ass-
mann zajmuje siê zapewnieniem i zwiêksze-
niem zaopatrzenia w wodê oraz koordynacj¹
wykorzystania wód gruntowych. W dziedzinie
geologii z³ó¿ jest przede wszystkim obarczony
zadaniem œledzenia ods³oniêæ i wierceñ w Gór-
noœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym oraz w ko-
palniach rud cynku i o³owiu. Szczególnie
intensywnie zajmuje siê przy tym genez¹ i roz-
przestrzenieniem dolomitów kruszconoœnych.
Wielokrotnie przedmiotem jego ekspertyz s¹
ponadto wêgle brunatne Brandenburgii ze
Œwiebodzina, Gubina, Fürstenbergu i Neuzel-
le. W zwi¹zku z przy³¹czeniem Austrii do III Rze-
szy powstaj¹ w roku 1938 jego raporty o tam-
tejszych z³o¿ach pirytów i chalkopirytów.

Z geologi¹ czwartorzêdu i geomorfologi¹
Œl¹ska zwi¹zane s¹ prace Assmanna o budowie
utworów kemowych na Górnym Œl¹sku (Ka-
mesbildungen in Oberschlesien, 1934) i tera-
sach w dolinie Odry (Zur Frage der Terassen-
bildung an der oberen Oder, 1934).

W latach 1921 i 1925 opracowuje Ass-
mann dwa ostatnie wydania powo³anego do
¿ycia przez Keilhacka „Kalendarza geologicz-
nego”. Czytelnik znajduje tu m.in. listê adre-
sów z ca³ego œwiata z dziedziny badañ i prak-
tyki geologicznej (urzêdy, towarzystwa, ko-
lekcje itp.) oraz przegl¹d najwa¿niejszych cza-
sopism geologicznych, paleontologicznych i mi-
neralogicznych.

Wraz z likwidacj¹ Pruskiego Krajowego Za-
k³adu Geologicznego i powo³aniem 1 kwietnia
1939 roku Stacji Rzeszy do Badañ Ziemi (od
1941 – Urzêdu Rzeszy do Badañ Ziemi) zakres

zadañ Assmanna (od 1 sierpnia 1940 roku
„geologa rz¹dowego”) przesuwa siê coraz bar-
dziej w kierunku badañ z³ó¿ i geologii sto-
sowanej. Jak poprzednio, g³ównym jego za-
daniem jest zagwarantowanie dostaw wody dla
okrêgu przemys³owego na Górnym Œl¹sku
(budowa i rozbudowa zak³adów wodoci¹go-
wych, instalacji i zapór). Prócz tego w³¹czony
zostaje do prac nad projektami kana³u
Odra–Dunaj i autostrady Wroc³aw–Gliwi-
ce–Kraków. Na okupowanych podczas wojny
terenach na wschodzie szacuje te¿ z³o¿a ró¿-
nego rodzaju surowców (wapienie, dolomity).
Kartowanie geologiczne schodzi na dalszy
plan. Jako ostatnie wydane zostaj¹ opracowane
ju¿ w po³owie lat 30. arkusze Strzelce Opol-
skie i Jemielnica. W roku 1943 w oparciu 
o swoj¹ d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ na obszarze
Œl¹ska Assmann opracowuje wraz z J. Jüttne-
rem w skali 1:100000 mapê przegl¹dow¹
podtrzeciorzêdowego pod³o¿a w górnoœl¹skim
obszarze triasowym. Podsumowuje te¿ wiedzê
o geologii Górnoœl¹skiego Okrêgu Przemy-
s³owego dla krajoznawczego opracowania
Alfonsa Perlicka (Die geologie des Industriege-
bietes. W: Landeskunde des oberschlesischen
Industriegebietes, 1943).

Po zakoñczeniu wojny, w sierpniu 1945 r.
we wschodnim Berlinie powstaje Niemiecki
Geologiczny Zak³ad Krajowy w sowieckiej stre-
fie okupacyjnej. Assmann pracuje w nim jako
dyrektor wydzia³u. Zakres jego zadañ jest roz-
leg³y. Przede wszystkim zajmuje siê problema-
mi zaopatrzenia surowcowego. W roku 1948
Assmann bada mo¿liwoœci eksploatacji nie-
wielkich z³ó¿ wêgli brunatnych w Branden-
burgii oraz wêgle brunatne okolic ¯ytawy.
Sporz¹dza te¿ mapy z³ó¿ wêgli kamiennych 
i brunatnych zarówno ca³ych Niemiec, jak 
i odrêbnie Niemiec Wschodnich (NRD). Poza
tym opracowuje hydrogeologiczne ekspertyzy
zwi¹zane z zaopatrzeniem Dolnych £u¿yc 
w wodê. Na nowo podjête zostaj¹ prace nad
mapami w skali 1:25000 (pierwsze kartowanie
arkusza Schweinitz, rewizja arkusza Kirhhain),
jednak w 1949 r. zostaj¹ przerwane, a wyniki
pozostaj¹ w rêkopisie.

W latach 1949-1950 Assmann musi
sporz¹dzaæ co miesi¹c dla sowieckich si³ oku-
pacyjnych „zestawienia gospodarczych infor-
macji o przemyœle paliwowym w strefie
zachodniej”. Najwa¿niejszym jego zajêciem
jest jednak wówczas praca nad monografi¹
Œl¹ska. Tym sposobem kreœli Assmann w roku
1949 rozdzia³ „Górnoœl¹skie Zag³êbie Wê-
glowe” do planowanej pracy zbiorowej „Nie-
miecki wêgiel kamienny”. W tym samym
1949 r. powstaj¹ rêkopisy prac o morskiej
faunie wschodniosudeckiego karbonu górnego
oraz o geologii i u¿ytecznych kopalinach
Œl¹ska.

Czêœci¹ „Kajper” zamyka Assmann swoj¹
rozpoczêt¹ w latach 1933 i 1944 trylogiê
poœwiêcon¹ stratygrafii górnoœl¹skiego triasu.
Zosta³a ona zapowiedziana jako 222 zeszyt
„Rozpraw Niemieckiego Krajowego Zak³adu
Geologicznego”, niestety jednak, najpraw-

dopodobniej z przyczyn politycznych, nie
zosta³a opublikowana. Jej rêkopis uwa¿a siê za
zaginiony. Jak wiele innych materia³ów zawie-
raj¹cych dane na temat dawnych wschodnich
obszarów Niemiec, zosta³ on prawdopodobnie
w latach 50. wywieziony do Polski. Drukiem
w powojennym okresie wschodnioberliñskim
ukazuje siê tylko jeden przyczynek Assmanna.
Zajmuje siê on powstaniem górnoœl¹skich z³ó¿
rud cynku i o³owiu, daj¹c pierwszy tego rodza-
ju podsumowuj¹cy przegl¹d na temat wszyst-
kich z³ó¿ i ich genezy (Zur Frage der Entste-
hung der oberschlesisch-polnischen Blei-Zin-
kerz-Lagerstätten, 1948).

W roku 1950, po 44 latach s³u¿by, opu-
szcza Assmann urz¹d przy wschodniober-
liñskiej Invalidenstrasse, który w paŸdzierniku
przekszta³cony zosta³ w Pañstwow¹ Komisjê
Geologiczn¹ i Centraln¹ S³u¿bê Geologiczn¹.
Ma ju¿ wszak 69 lat. Zapewne te¿ nie od-
powiada mu upolitycznienie urzêdu. Dwa lata
póŸniej „krajowy geolog w stanie spoczynku”
dzia³a na honorowym miejscu w zachodnio-
berliñskim senacie. W 1957 r. wydana zostaje
geologiczna mapa Berlina w skali 1:10000 
z obszernymi objaœnieniami. Naukowy plon
opracowanych przy tej okazji 36 tysiêcy wier-
ceñ przedstawia Assmann w 1958 r., w swej
ostatniej publikacji o polodowcowych utwo-
rach okolic Berlina (Neue Beobachtungen in
den eiszeitlichen Ablagerungen des Berliner
Raumes).

Na 119 zjeŸdzie Niemieckiego Towarzyst-
wa Geologicznego w paŸdzierniku 1967 roku
w Berlinie obecni uczcili przez powstanie pa-
miêæ zmar³ego 10 kwietnia w Berlinie-Wil-
mersdorf d³ugoletniego (od roku 1907)
cz³onka, profesora Paula Assmanna. Jego szcze-
góln¹ zas³ug¹ by³ szczegó³owy podzia³ straty-
graficzny i faunistyczne opracowanie górno-
œl¹skiego triasu, które udokumentowane zo-
sta³y w licznych monografiach i kolekcjach.
Zarówno 29 map geologicznych, jak i szereg
publikacji z dziedziny hydrogeologii, geologii
in¿ynieryjnej, geologii z³ó¿, geomorfologii oraz
liczne przyczynki popularnonaukowe poka-
zuj¹, jak rozleg³e by³o pole pracy badawczej
tego zaanga¿owanego w sw¹ dzia³alnoœæ geo-
loga.

Prze³o¿y³ M. Syniawa

Tekst, bêd¹cy podstaw¹ przek³adu, ukaza³ siê 
w jêzyku niemieckim w roku bie¿¹cym w pier-
wszym numerze „Geohistorische Blätter. Zeit-
schrift des Vereins Berlin-Brandenburgische
Geologie-Historiker „Leopold von Buch«”, wraz 
z wykazem map i bibliografi¹ prac P. Assmanna.
Wydawca i t³umacz dziêkuj¹ Autorowi oraz
Redaktorowi Ulrichowi Wutzke za zgodê na
zamieszczenie przek³adu tego artyku³u w „Przy-
rodzie Górnego Œl¹ska”. 

Je¿eli prawdzie odpowiada podana przez
Autora informacja, ¿e rêkopis trzeciej czêœci
opracowania stratygrafii górnoœl¹skiego triasu
Assmanna trafi³ w latach 50. do Polski, byæ mo¿e
warto by podj¹æ poszukiwania maj¹ce na celu
jego odnalezienie. 


