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Jerzy Feliks Tadeusz G³azek 1936–2009
Profesor zwyczajny dr hab. Jerzy G³azek — u¿ywa³
zwykle tylko pierwszego imienia — urodzi³ siê 10 lipca
1936 roku w Warszawie. Druga wojna œwiatowa ju¿ w
swoich pocz¹tkach zburzy³a Jego dom rodzinny dos³ownie
i w przenoœni oraz rozproszy³a rodzinê. Ojciec po tu³aczce
wojennej przedosta³ siê zza Buga do swoich rodziców w
Kielcach i tam zmar³ w 1941 roku. Matka, Maria G³azkowa
z Doborzyñskich, pozosta³a w Warszawie ze swoj¹ matk¹ i
dwoma maleñkimi synami w mieszkaniu rodziców. Wysiedlona z Warszawy po Powstaniu Warszawskim, pomieszkiwa³a z dzieæmi okresowo u rodziny mê¿a w Kielcach i u
swojej matki w Bukowinie Tatrzañskiej. Jej rodzice, pp.
Doborzyñscy, posiadali bowiem w tej miejscowoœci swój
letni domek. W 1946 roku Maria G³azkowa otrzyma³a
mieszkanie przy ul. Rozbrat we Wroc³awiu i tam na sta³e
zamieszka³a. Jej trudna sytuacja materialna sprawi³a jednak, ¿e synowie mieszkali g³ównie u dziadków i uczêszczali do szkó³ powszechnych w Kielcach i Bukowinie.
Œwiadectwo ukoñczenia szko³y powszechnej otrzyma³
zatem Jurek w 1949 roku w Bukowinie Tatrzañskiej. Po
ukoñczeniu tej szko³y zamieszka³ na sta³e z matk¹ we
Wroc³awiu i podj¹³ dalsz¹ naukê w III Liceum Ogólnokszta³c¹cym w tym mieœcie. Maturê zda³ w 1953 roku i
wtedy w³aœnie rozpocz¹³ studia na Uniwersytecie Wroc³awskim.
Liczne lata spêdzone w Kielcach i w Bukowinie Tatrzañskiej oraz wêdrówki po górskich szlakach uczyni³y go
do¿ywotnim, wiernym mi³oœnikiem i znawc¹ obydwu
regionów, a w szczególnoœci Tatr. Nic dziwnego zatem, ¿e
jako kierunek studiów obra³ geologiê. Dziesi¹tki lat treningu sprawi³y, ¿e jako ponad szeœædziesiêcioletni profesor
potrafi³ z uœmiechem i bez widocznego wysi³ku prowadziæ
po górskich bezdro¿ach o czterdzieœci lat m³odszych, ciê¿ko dysz¹cych studentów. Jeszcze w 2007 roku wspina³ siê
po linie podczas wyprawy speleologicznej w Tatrach.
Na Uniwersytecie Wroc³awskim studiowa³ jedynie w
ci¹gu dwóch lat, by³ to bowiem okres centralizacji, zamykania studiów geologicznych na „uczelniach prowincjonalnych” i przenoszenia nauczycieli akademickich i
studentów na powsta³y w 1952 roku Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jurek znalaz³ siê na tym
wydziale w 1955 roku i dosta³ przydzia³ do 6-osobowego
pokoju w domu akademickim przy ul. Anielewicza. Ja
zosta³em zakwaterowany w tym samym pokoju, równie¿
jako student III roku geologii. Dlatego w³aœnie piszê o Jurku, a nie o profesorze zwyczajnym i doktorze habilitowanym Jerzym Feliksie Tadeuszu G³azku, cz³onku-korespondencie Polskiej Akademii Umiejêtnoœci. Nie profesor
bowiem, a Jurek spa³ na „parterze”, podczas gdy ja zajmowa³em „piêtro” tego samego, ¿elaznego, piêtrowego ³ó¿ka.
Jurek by³ studentem wybitnym. Posiada³ wiele talentów. By³ bardzo znanym speleologiem. Móg³ zostaæ uznanym szachist¹, wcielono Go nawet do kadry m³odzie¿owej.
Umi³owanie geologii wziê³o jednak górê nad szachami.
Zadziwiaj¹ca wiedza, erudycja i kultura m³odego studenta
zosta³y bardzo wczeœnie dostrze¿one przez profesurê
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nowego dlañ œrodowiska warszawskiego. Ju¿ po roku studiów na UW zaanga¿owano Go na stanowisku pe³ni¹cego
obowi¹zki asystenta (1 sierpnia 1956) i wkrótce awansowano na zastêpcê asystenta i asystenta, a po ukoñczeniu
studiów (9 stycznia 1959) na starszego asystenta. Pracê
magistersk¹, zatytu³owan¹ Zdjêcie geologiczne masywu
Koszystej w Tatrach, wykona³ pod kierunkiem ówczesnego docenta Kazimierza Guzika (G³azek, 1959, Acta Geologica Polonica, 9: 281–299).
Publikuj¹c niezwykle du¿o i na bardzo liczne tematy,
od tektoniki poczynaj¹c, a na paleontologii koñcz¹c, Jurek
da³ siê szybko i ogólnie poznaæ jako wnikliwy obserwator i
doskona³y interpretator procesów i zjawisk geologicznych
oraz utalentowany odkrywca, chêtnie wspó³pracuj¹cy ze
specjalistami w wielu dziedzinach. Badaj¹c, publikuj¹c i
nauczaj¹c studentów, zapomnia³ najpierw o zrobieniu doktoratu — tezê obroni³ dopiero w czerwcu 1966 roku z
dorobkiem kilku dziesi¹tków publikacji, a póŸniej zapomina³ o habilitacji. Rozwi¹zanie problemu geologicznego
by³o dla Niego nieporównanie wa¿niejsze od papierka cer109
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tyfikuj¹cego formalny stopieñ naukowy, a nie poziom wiedzy.
Wielki wp³yw na niektóre póŸniejsze kierunki
dzia³alnoœci naukowej Jurka mia³y badania terenowe w
Wietnamie. Mia³ wprawdzie za zadanie jedynie skartowaæ
z³o¿e ¿elaza w Long Khan, nie by³by jednak sob¹, gdyby
siê do tego ograniczy³. W rezultacie powsta³o piêkne i
wszechstronne opracowanie geologiczne, stanowi¹ce tezê
doktorsk¹ zatytu³owan¹ Budowa geologiczna okolic Long
Khan w Pó³nocnym Wietnamie na tle struktury po³udniowo-wschodniej Azji (G³azek, 1967, Biuletyn Pañstwowego
Instytutu Geologicznego, 177: 349–376). Zaj¹³ siê w niej,
miêdzy innymi, poziomymi przesuniêciami skorupy ziemskiej jako sprawczego czynnika kszta³tuj¹cego kopalne i
wspó³czesne oblicze Ziemi. Postulowa³ przesuniêcie o
ponad 600 km platformy po³udniowo-chiñskiej w stosunku
do platformy indochiñskiej wzd³u¿ roz³amu Rzeki Czerwonej. Wspó³czesna tektonika globalna we wczesnych latach
szeœæ- dziesi¹tych by³a w powijakach. Przecie¿ pojêcie
uskoku transformuj¹cego pojawi³o siê dopiero w drugiej
po³owie lat szeœædziesi¹tych XX wieku. Wyprzedzi³ on
zatem swoimi badaniami w Wietnamie rozwi¹zania, które
dzisiaj wydaj¹ siê oczywiste, a które podówczas po prostu
nie istnia³y.
Geologia Wietnamu i procesy krasowe, badane tam in
statu nascendi, podsunê³y Jurkowi wiele pomys³ów i rozwi¹zañ, powszechnie nastêpnie uznanych. Zjawiskami
krasowymi interesowa³ siê ju¿ od czasu studiów. W licznych artyku³ach i wyst¹pieniach konferencyjnych dowiód³
powi¹zania systemów poziomo rozwiniêtych jaskiñ krasowych w Tatrach z terasami rzek powierzchniowych, oraz
krasowej genezy tatrzañskich „czerwonych zlepieñców”
eoceñskich. Te wczeœniejsze badania oraz obserwacja wietnamskiego krasu sub-tropikalnego zaowocowa³y zarówno
podwa¿eniem hipotezy o decyduj¹cym znaczeniu klimatu
dla rozwoju zjawisk krasowych, jak i udowodnieniem roli
krasu tropikalnego w kszta³towaniu krasu kopalnego cieplejszych okresów dziejów Ziemi. Zakwestionowa³ tak¿e
panuj¹cy ówczeœnie powszechnie pogl¹d J. Corbela (1959)
o zale¿noœci miêdzy rzeŸb¹ krasu tropikalnego a jego wiekiem. Dwa kompendia na temat krasu ze znacz¹cym
udzia³em intelektualnym Jurka wyda³ Elsevier: Karst,
important karst areas of the northern hemisphere (1972)
oraz Paleokarst, a systematic and regional review (1987).
Wyniki Jego badañ by³y akceptowane i pozytywnie cytowane w artyku³ach i publikacjach typu podrêcznikowego w
Polsce i za granic¹ (np. Karst Geomorphology, Oxford,
1985 i Karst Geomorphology and Hydrology, London,
1989).
W³aœnie rezultaty badañ nad krasem, a œciœlej bardzo
obszerny rozdzia³ Paleokarst of Poland w kompendium
Paleokarst, a systematic and regional review, zosta³ zaakceptowany jako Jego rozprawa habilitacyjna, wieñcz¹ca
dorobek ponad 200 ró¿norodnych publikacji. Tytu³ naukowy doktora habilitowanego, uzyskany w styczniu 1990
roku, zosta³ zatwierdzony przez Centraln¹ Komisjê we
wrzeœniu tego¿ roku.
Dowodem uznania miêdzynarodowej spo³ecznoœci
speleologów i badaczy zjawisk krasowych by³o nadanie
Jurkowi z³otego medalu podczas VI Miêdzynarodowego
Kongresu Speleologicznego w O³omuñcu (1973). Ceni³
sobie tak¿e medal 30-lecia Spravy Slovenskych Jaskyn oraz
wybór na cz³onka British Cave Association. W Miêdzynarodowej Unii Speleologicznej reprezentowa³ Polskê od
1973 roku, pe³ni¹c funkcje z wyboru sekretarza Komisji
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Speleochronologii i Paleokrasu (1977–1986) oraz zastêpcy
sekretarza generalnego unii (1981–1986).
Swoiste dope³nienie i rozszerzenie badañ zjawisk krasowych stanowi³y zastosowania badañ izotopowych w
geologii i paleogeografii. Jako pierwszy w Polsce Jurek
zastosowa³ w póŸnych latach siedemdziesi¹tych metodê
spektrometrii alfa niezrównowa¿onego szeregu uranowego do badañ nacieków jaskiniowych. Wraz z R.S. Harmonem i K. Nowakiem datowa³ izotopowo martwice ze
szcz¹tkami hominidów z Bilzingsleben (Turyngia, Niemcy)
i dowiód³ ich wieku o ok. 200 000 lat m³odszego od postulowanego na podstawie innych danych. Wynik tych badañ
zosta³ opublikowany w Nature (284, 1980). Badaj¹c nacieki jaskiniowe w profilu od Norwegii przez Polskê do
Bu³garii dowiód³, wraz z dr hab. Helen¹ Hercman i prof.
S.-E. Lauritzen, znaczenia zapisu izotopowego dla paleogeografii i paleoklimatologii plejstocenu i holocenu
(Hercman i in., 1995, Theoretical and Applied Karstology,
8: 37–48).
Rozleg³oœæ zainteresowañ i wieloœæ rozwi¹zywanych
przez Jurka problemów geologicznych wyklucza ich choæby
pobie¿ne omówienie. Ogarniêcie w krótkim wspomnieniu
428 publikacji Jurka jest zadaniem niewykonalnym, ograniczê siê zatem do wyliczenia najwa¿niejszych.W wielu
artyku³ach, opublikowanych wspólnie z prof. J. Kutkiem i
samodzielnie (1970–1976), uzasadni³ on tezê o wypiêtrzeniu Gór Œwiêtokrzyskich na granicy kredy i trzeciorzêdu
(obecnie paleogenu) (Kutek i in., 1972, Acta Geologica
Polonica, 22: 603–653). Autorzy sugerowali, i¿ masyw ten
znajdowa³ siê w miejscu wczeœniejszego ryftu i by³ przykryty osadami mezozoicznymi o mi¹¿szoœci rzêdu 3 km.
Jurek zakwestionowa³ hipotezy postuluj¹ce gigantyczne
przesuniêcia poziome wzd³u¿ strefy T–T, dowodz¹c, i¿ jest
to pasywny sk³on Baltiki. Udowodni³ rolê subrozji w paleogeografii kenozoiku Polski, sugeruj¹c m.in. subrozyjn¹
genezê wielu z³ó¿ wêgla brunatnego w Polsce, potwierdzon¹ odkrywkami po uruchomieniu kopalni. Przedstawi³
now¹ koncepcjê struktury Wielunia (Bosak i in., 1989,
Paleokarst, a systematic and regional review). Zaproponowa³ ascenzyjny model struktury Zalesia na Kujawach.
Zakwestionowa³ — wspólnie z R. Kryz¹ i J. Zalasiewiczem
(G³azek, 1995 — A Caledonian Orogen in Poland? Nachrichten Deutsche Geol. Ges., 54:74–75) — istnienie orogenu
kaledoñskiego w Polsce. Wykaza³ znaczenie ruchów neogeñskich w tektonice Tatr. W 1998 roku wraz z A. Przybycinem i A. Sochaczewskim dowiód³ wystêpowania tufitu
wœród górnoeoceñskich zlepieñców Tatr (G³azek i in.,
1998, Prz. Geol., 46: 622–630).
Wnikliwe prace terenowe zaowocowa³y nie tylko rozwi¹zaniami zagadnieñ geologicznych. Doprowadzi³y do
odkrycia wielu stanowisk paleontologicznych, a nawet
archeologicznych i opracowania skamienia³oœci lub artefaktów wspólnie ze specjalistami w danych dziedzinach.
Odkry³, udokumentowa³ i opisa³ we wspólnych publikacjach mioceñskie krêgowce i chrz¹szcze z Przeworna,
œrodkowo-plejstoceñskie krêgowce i œlimaki Koziego
Grzbietu w Górach Œwiêtokrzyskich (G³azek i in., 1976,
Acta Geologica Polonica, 26: 377–393), eoceñskie flory
Tatr (G³azek & Zastawniak, 1999, Acta Paleobotanica Suppl.
2: 293–301) oraz dolno-cenomañskie skamienia³oœci œladowe (G³azek i in., 1971, Acta Geologica Polonica, 21:
433–448). Odkry³ pierwsze w Polsce stanowisko archeologiczne z okresu kultury lateñskiej i przeworskiej w krasie
gipsowym.
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Szerokie spektrum badañ prowadzonych przez Jurka
oraz Jego nadzwyczaj rozleg³a wiedza sk³ania³y organizatorów licznych sympozjów i konferencji naukowych do
zapraszania Go z referatami sesyjnymi i plenarnymi, przewodniczenia sesjom oraz wspó³organizowania sesji. By³
tak¿e niestrudzonym popularyzatorem wiedzy. Oprócz
pogadanek, odczytów i referatów opracowywa³ wnikliwe
recenzje podstawowych dla geologii ksi¹¿ek publikowanych w kraju i za granic¹. Opublikowa³ dziesi¹tki takich
recenzji; najczêœciej w powszechnie znanym Przegl¹dzie
Geologicznym. Kilkadziesi¹t ¿yciorysów wybitnych geologów polskich i zagranicznych oraz prac z historii nauk
przyrodniczych nale¿y tak¿e zaliczyæ do Jego dzia³alnoœci
popularyzatorskiej.
Dydaktyka akademicka by³a kolejn¹ pasj¹ Jurka, uprawian¹ z zami³owaniem i talentem. OpóŸnione uzyskiwanie
stopni naukowych, wynikaj¹ce z Jego lekcewa¿enia tych
formalnoœci, a nie z powodu niedostatecznych osi¹gniêæ
naukowych czy wiedzy, obni¿a liczby wypromowanych
magistrów (32, w tym 16 na Uniwersytecie Warszawskim)
i doktorów (6, wszyscy w Poznaniu). Formalna opieka
naukowa nad magistrantami i doktorantami by³a niew¹tpliwie wa¿na, jednak¿e kszta³towanie przez Jurka osobowoœci przysz³ych adeptów geologii, ju¿ od pierwszego roku
studiów, by³o niew¹tpliwie wa¿niejsze. Ka¿dy nieodporny
na wiedzê student, s³uchaj¹cy Jego wyk³adów z zakresu
szeroko pojêtej geologii fizycznej lub odbywaj¹cy praktyki
terenowe pod Jego piecz¹ naukow¹, móg³ ³atwo zrozumieæ
geologiê i nauczyæ siê patrzenia na ska³ê jako na wynik
wielu procesów geologicznych. Przewodnik do æwiczeñ z
geologii dynamicznej, którego siedmiu, stale ulepszanych
wydañ (1962–1999) by³ wspó³autorem, pomaga³ wielu
pokoleniom studentów w ca³ej Polsce.
Jurek du¿o czasu poœwiêca³ recenzjom rozpraw doktorskich (9) i habilitacyjnych (6) oraz ocenom dorobku na
tytu³ naukowy profesora (3). By³ te¿ super recenzentem
Centralnej Komisji ds. Tytu³u i Stopni Naukowych (4) oraz
ocenia³ poziom dzia³alnoœci naukowej Instytutu Geologii
Czeskiej Akademii Nauk na zlecenie tej¿e akademii. Nigdy nie odmawia³ recenzowania i wiadome by³o, ¿e pisze
wy³¹cznie recenzje nadzwyczaj wnikliwe, gêsto podbudo-

wane dowodami. Jego oczytanie sprawia³o, i¿ niejednokrotnie podpowiada³ autorom rozpraw pozycje literatury,
które powinni byli uwzglêdniæ, a których nie znali. Wiem,
¿e na niektóre recenzje poœwiêca³ miesi¹ce wytê¿onej pracy, kosztem w³asnych badañ. Tote¿ ka¿da osoba, której
dorobek recenzowa³, mog³a siê wiele z Jego recenzji
nauczyæ. Oczywiœcie, jeœli by³a na tyle inteligentna, by
tego chcieæ.
Wiêksz¹ czêœæ swego pracowitego ¿ycia naukowego
poœwiêci³ Jurek Wydzia³owi Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego sta¿ pracy na UW wyniós³ 35 lat i jeden
miesi¹c, jak uœciœli³ niegdyœ jedn¹ z moich wypowiedzi.
Od pierwszego wrzeœnia 1991 roku obj¹³ funkcjê kierownika Zak³adu Geologii Dynamicznej i Regionalnej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, któr¹ pe³ni³ do
przejœcia na pe³n¹ emeryturê z dniem pierwszego paŸdziernika 2006 roku. Zatem piêtnaœcie lat i jeden miesi¹c intensywnej i owocnej pracy na pe³nym etacie poœwiêci³
Instytutowi Geologii UAM. Pracowa³ zreszt¹ równie
intensywnie po przejœciu na emeryturê, choæ by³ zatrudniony jedynie na 1/3 etatu. Nie liczy³ siê ani z czasem, ani z
si³ami, a¿ do momentu rozleg³ego zawa³u serca, który
wy³¹czy³ w ostatnich miesi¹cach ¿ycia tê nadzwyczaj
czynn¹ naturê i wielki intelekt.
Non omnis moriar jest powiedzeniem tak w³aœciwym
dla Jurka, jak dla niewielu. Pozostan¹ z nami Jego osi¹gniêcia naukowe, a jego uczniowie bêd¹ przechowywali i rozwijali wprowadzone przez Niego idee, postêpuj¹c tak
godnie, jak ich tego w³asnym przyk³adem nauczy³. Bêdzie
z nami Jego uœmiech i pamiêæ o natychmiastowej gotowoœci niesienia pomocy. Wszyscy, którzy mieli szczêœcie spotkaæ siê z Jurkiem, bêd¹ pamiêtali Jego postaæ schylon¹ we
wczesnych latach pracy nad biurkiem, a póŸniej przy komputerze. Bêd¹ pamiêtali w¹sk¹ œcie¿kê wiod¹c¹ do Jego
biurka wœród stosów ksi¹¿ek i czasopism, zalegaj¹cych
ca³y gabinet. Jednak przede wszystkim zapamiêtaj¹ Jego
cz³owieczeñstwo najwy¿szego formatu i najwy¿szej próby
erudycjê. Pamiêæ ludzka jest dobrym pomnikiem.
Jerzy
Fedorowski
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