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Henryk Jurkiewicz 1926–2012
Dotar³a do nas nader smutna wiadomoœæ, ¿e 26 listopada 2012 r. zmar³ emerytowany prof. zw. dr hab. Henryk
Jurkiewicz, wybitny geolog, badacz Karpat, przedgórza
Karpat, Gór Œwiêtokrzyskich i niecki miechowskiej. By³ On
tak¿e utalentowanym nauczycielem akademickim, organizatorem ¿ycia i dzia³alnosci naukowej oraz spo³ecznikiem.
Jego œmieræ zamyka wa¿ny okres geologicznych badañ regionalnych, których by³ twórczym inicjatorem i wykonawc¹.
Profesor Henryk Jurkiewicz urodzi³ siê 27 lutego 1926 r.
w Glichowie, po³o¿onym w pó³nocno-wschodniej czêœci
Beskidu Makowskiego. By³ wiêc góralem, cz³owiekiem wra¿liwym, ale twardym i nadzwyczaj konsekwentnym w dzia³aniu, kochaj¹cym nade wszystko przyrodê i ludzi. Te cechy
pielêgnowa³ i nigdy ich nie zatraci³ w swoim nie³atwym ¿yciu.
Szko³ê powszechn¹ Profesor ukoñczy³ w rodzinnym Glichowie, a trzy klasy gimnazjum na tajnych kompletach podczas okupacji niemieckiej. Jako siedemnastoletni ch³opiec
zosta³ pojmany przez Niemców i wywieziony do obozu pracy
przymusowej w Krakowie P³aszowie, sk¹d jednak uda³o mu
siê szczêœliwie zbiec. Maturê zda³ w 1948 r. w Krakowie i
wybra³ studia geologiczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagielloñskiego, które ukoñczy³
w 1952 r.
Pierwsz¹ pracê zawodow¹ Henryk Jurkiewicz podj¹³ w
Przedsiêbiorstwie Poszukiwañ Naftowych w Krakowie
(PPN) rok przed uzyskaniem dyplomu. Zatrudniono Go tam
na stanowisku asystenta geologa z zadaniem kartowania
geologicznego we wschodniej czêœci Bieszczad. To zadanie
kontynuowa³ te¿ po uzyskaniu dyplomu, ale g³ównie zajmowa³ sie wówczas projektowaniem otworów wierceñ naftowych i dokumentowaniem petrograficzno-litologicznym,
chemicznym oraz paleontologicznym ich treœci rdzeniowej
dla celów stratygrafii. Bogate materia³y, zebrane podczas
tych prac, pos³u¿y³y Z. Obuchowiczowi (1957) za podstawê
rozpoznania w Centralnej Depresji Karpat warstw kroœnieñskich pod k¹tem wystepowania bituminów.
W 1954 r. Profesora przeniesiono do oddzia³u PPN w
Kroœnie. Powierzono Mu kierownictwo laboratorium mikropaleontologicznego, które by³o przystosowane do pracy na
potrzeby przemys³u naftowego (ekspertyzy stratygraficzne
osdadów z wierceñ prowadzonych w Karpatach). Laboratorium wkrótce przemieszczono do Jas³a (1955 r.) i poszerzono jego zakres dzia³ania o analizy mineralogiczne, petrograficzne oraz chemiczne. Dzia³aj¹ce pod kierunkiem Profesora laboratorium przyczyni³o siê niebawem do odkrycia i
udokumentowania z³o¿ ropy naftowej i gazu ziemnego na
przedgórzu Karpat oraz w Karpatach nowych.
Niespo¿yta inwencja twórcza Henryka Jurkiewicza w
okresie pracy w górnictwie naftowym zaowocowa³a nie
tylko udokumentowaniem wa¿nych z³ó¿ bituminów, ale
równie¿ znacznym poszerzeniem wiedzy paleogeograficznej, tektonicznej i stratygraficznej o Karpatach oraz ich
przedgórzu. Wskazuje na to twórcza sukcesja Profesora z
tego okresu. S¹ to wnikliwie opracowane ekspertyzy stratygraficzne dla otworów geologicznych (600 ekspertyz),
projekty wierceñ z dokumentacj¹ z³ó¿ ropy naftowej i gazu
ziemnego, schematy i syntezy stratygraficzne fliszu ciê¿kowickiego oraz zalegaj¹cego in situ miocenu w strefie
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brze¿nej Karpat. W tych twórczych dokonaniach szczególn¹
rolê odgrywa³ bogaty materia³ paleontologiczny, pozyskany, oznaczony i usystematyzowany przez H. Jurkiewicza.
Wa¿ne z punktu naukowo-poznawczego materia³y Profesor systematycznie publikowa³ w czasopismach periodycznych i wydawnictwach bran¿owych. Z prac tych wynika,
¿e jako pierwszy w Polsce udowodni³ wystêpowanie
otwornic na wtórnym z³o¿u, okreœlaj¹c ich sk³ad gatunkowy w warstwach kroœnieñskich – inoceramowych i czarnorzeckich. Opisa³ te¿ (z P. Karnkowskim) inne przypadki ich
wystêpowania w warstwach magurskich i podmagurskich,
gdzie dotychczas nie by³y znane, a tak¿e zaprezentowa³
poziomy otwornicowe paleogenu jednostki œl¹skiej. Henryk Jurkiewicz w publikacjach opartych na rozpoznanym
inwentarzu otwornic dowiód³ równie¿ wystêpowania paleocenu w jednostce skolskiej Karpat. Ponadto wyró¿ni³ w
Karpatach i opisa³ w pe³ni nowy gatunek otwornicy Glomospira (Grzybowski), który przyjêto w nauce œwiatowej
za formê przewodni¹ dla pogranicza kredy i paleocenu.
Gatunek ten zosta³ wyeksponowany w Muzeum Przyrodniczym w Londynie z nazwiskiem Jurkiewicza, jako jego
odkrywcy. Okres dzia³alnoœci naukowej Profesora w przemyœle naftowm zamyka obszerne studium paleontologiczne pt. „Otwornice paleogenu polskich Karpat Œrodkowych”,
za które Rada Naukowa Pañstwowego Instytutu Geologicznego przyzna³a Mu w 1961 r. tytu³ naukowy doktora. Prace
H. Jurkiewicza z tego okresu, dotycz¹ce otwornic i ich
zastosowania w stratygrafii, s¹ znane i cytowane w literaturze na ca³ym œwiecie.
W latach 1961–1978 Profesor pracowa³ w Oddziale
Œwiêtokrzyskim PIG w Kielcach i pe³ni³ funkcjê zastêpcy
dyrektora. W swoich badaniach koncentrowa³ siê na zagadnieniach litologicznych, stratygraficznych i strukturalnych
antyklinorium œwiêtokrzyskiego oraz na jego bliskim i dalszym obrze¿eniu mezozoicznym ze szczególnym uwzglêd-
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nieniem niecki miechowskiej. Te zagadnienia, oprócz
aspektów sensu stricte naukowych, rozpatrywa³ te¿ w
kotntekœcie warunków dla mo¿liwoœci wystêpowania w
nich bituminów ciek³ych i gazowych. Na bazie Jego koncepcji i pod Jego nadzorem opracowano ³¹cznie 6 du¿ych
projektów regionalnych badañ geologiczno-wiertniczych,
w których za³o¿ono wykonanie a¿ 30 g³êbokich otworów.
Za³o¿enia tych projektów Profesor sukcesywnie realizowa³
z zespo³em, co zaktywizowa³o, w ró¿nych czêœciach Ma³opolski, regionalne badania geologiczne, kontynuowane po
dzieñ dzisiejszy.
Wyniki prowadzonych prac wnios³y do wiedzy geologicznej o osadach pokrywowych i wg³êbnej budowie
Ma³opolski wiele nowych, nieznanych elementów. S¹ to
rozpoznane warunki litostrukturalne mezozoiku i paleozoiku pod k¹tem wystêpowania i migracji w nich bituminów,
bogaty inwentarz otwornic z nowymi zespo³ami i gatunkami, daj¹cy podstawê dla wiarygodnej stratygrafii oraz
regionalnych korelacji, a tak¿e rozpoznana – w takim stopniu po raz pierwszy – budowa litologiczna i strukturalna
paleozoiku w pod³o¿u mezozoicznym niecki miechowskiej
z rekonstrukcj¹ paleogeograficzn¹ i ocen¹ roli w tych zdarzeniach dyslokacji Pilicy.
Pozyskiwane w tych badaniach materia³y H. Jurkiewicz sukcesywnie publikowa³ w zeszytach Profili G³êbokich Otworów Wiertniczych PIG. Pod Jego redakcj¹ i z
Jego wspó³autorstwem ukaza³o siê 18 takich zeszytów.
Ponadto, tylko w okresie pracy w PIG, opublikowa³ w
periodykach naukowych i innych wydawnictach bran¿owych, jako pok³osie realizowanych projektów, oko³o 85
artyku³ów i rozpraw. Jedna z tych publikacji o charakterze
kompleksowego studium regionalnego, pt. „Budowa geologiczna pod³o¿a centralnej czêœci niecki miechowskiej”,
wydrukowana w Biuletynie Geologicznym nr 283, by³a
podstaw¹ przyznania Mu w 1973 r. przez PIG stopnia
naukowego doktora habilitowanego w zakresie geologii.
Profesor w tym czasie wykona³ równie¿ blisko 200 ekspertyz stratygraficznych dla osadów od permu po kredê
w³¹cznie, ujawnionych profilami wiertniczymi g³ównie w
Górach Œwiêtokrzyskich. Na kongresach, konferencjach i
sympozjach, krajowych i zagranicznych, wyg³osi³ blisko
50 problemowych referatów. Uczestniczy³ te¿ sukcesywnie w ró¿nych kamisjach ds. ropy naftowej i gazu ziemnego w kraju i za granic¹, recenzowa³ geologiczne projekty
badawcze oraz wykonywa³ recenzje wydawnicze. W ramach
dzia³alnoœci w Polskim Towarzystwie Geologicznym w
Oddziale Œwiêtokrzyskim organizowa³ szkoleniowe wyjazdy
naukowe dla geologów w ró¿ne regiony Polski i Europy.
Ró¿norodny, czêsto unikatowy dorobek H. Jurkiewicza
podczas pracy w PIG, zapewnia Mu ju¿ poczesne miejsce
w polskiej geologii. Profesor, pracuj¹c nadal w PIG, zatrudni³ siê jesieni¹ 1972 r. na niepe³nym etacie w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Kielcach (obecnie Uniwersytet
im. Jana Kochanowskiego). By³ organizatorem i kierownikiem Pracowni Zoologii w Instytucie Biologii oraz – rok
póŸniej – organizatorem i kierownikiem Pracowni Geologii i Gleboznawstwa (póŸniejszy Zak³ad Podstaw Geologii) w Instytucie Geografii. Prowadzi³ w tych jednostkach
wyk³ady, wyk³ady monograficzne i seminaria licencjackie
oraz magisterskie. Po rozwi¹zaniu umowy o pracê z PIG i
Jego przejœciu na pe³ny etat do Instytutu Geografii, rektor
powo³a³ Go na stanowisko wicedyrektora ds. naukowych
tego instytutu, a w 1981 r. na dyrektora. W 1978 r. obj¹³ On,
na okres roku, kierownictwo Centralnego Laboratorium
Naftowego w Wo³ominie z zadaniem przygotowania organizacyjnego i technicznego tej jednostki do podjêcia plano-

wych prac na potrzeby przemys³u naftowego. Natomiast w
1981 r., w trudnym okresie stanu wojennego, spo³ecznoœæ
akademicka powierzy³a Proesorowi funkcjê rektora uczelni,
któr¹ pe³ni³ przez ca³¹ kadencjê (do 1984 r. w³¹cznie).
Henryk Jurkiewicz, niezale¿nie od dydaktyki i pe³nionych funkcji, kontynuowa³ w regionie œwiêtokrzyskim
intensywn¹ dzia³alnoœæ badawcz¹. W grupie opublikowanych w tym okresie prac na uwagê zas³uguje monumentalne dzie³o, wykonane we wspó³autorstwie z J. Woiñskim,
pt. „Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 200 000 z mapami
podstawowymi w skali 1 : 50 000 w wersji zakrytej i odkrytej”, arkusze Tarnów i Mielec. Dzie³o to syntetyzuje regionalne badania geologiczne w obrazie kartograficznym i w
analizie tekstowej. Profesor stworzy³ te¿ w Instytucie Geografii zespo³y badawcze ds.: inwentaryzacji surowców
mineralnych z wykorzystaniem ich na potrzeby lokalne w
gminach województwa œwiêtokrzyskiego oraz zespó³ do
szczegó³owego kartowania geologicznego. W tych zespo³ach, pod Jego kierunkiem, wykonano monografie surowcowe dla oœmiu gmin i cztery arkusze „Szczegó³owej mapy
geologicznej Polski w skali 1 : 50 000”, arkusze: Wierzbica,
Szyd³owiec, Radom, Przytyk. W dorobku tych zespo³ów s¹
tak¿e liczne dokumentacje i ekspertyzy z zakresu ochrony i
ksztaltowania œrodowiska oraz inne opracowania analityczne, wa¿ne dla nauki i gospodarki w regionie. Aby
u³atwiæ publikowanie gromadzonych wyników badawczych, H. Jurkiewicz utworzy³ instytutowe zeszyty naukowe: „Kieleckie Studia Geograficzne”, a ponadto, w miarê
rozwoju potencja³u badawczego, „Prace Instytutu Geografii AŒ w Kielcach”.
W dzia³alnoœci Profesora wa¿n¹ domenê stanowi³a
dzia³alnoœæ dydaktyczna. Pocz¹tkowo by³ On zwi¹zany z
kszta³ceniem m³odzie¿y w technikach bran¿owych: naftowej i geologicznej, a póŸniej – m³odzie¿y akademickiej na
kierunkach: biologia i geografia, a na uczelni niepañstwowej – geoturystyka. By³ nauczycielem o gruntownej i g³êbokiej wiedzy, cierpliwy i ¿yczliwie wymagaj¹cy, szanowa³
studentów i m³odszych wspó³pracowników. W swojej dzia³alnoœci nauczyciela akademickiego wypromowa³ ponad 130
licencjatów, 260 magistrów geografii i biologii oraz 7 doktorów nauk geologicznych. By³ te¿ recenzentem kilkunastu
rozpraw doktorskich i trzech habilitacyjnych oraz wykona³
trzy oceny dorobku naukowego na tytu³ profesora. Ponadto
by³ autorem programów dydaktycznych, opinii i ekspertyz
naukowych dla gospodarki oraz autorem podrêczników i
skryptow akademickich z paleontologii i geologii dynamicznej oraz regionalnej.
Ca³okszta³t Jego naukowego i dydaktycznego dorobku
zadecydowa³ o przyznaniu Mu w 1981 r. tytu³u profesora
nadzwyczajnego, a w 1991 r. – profesora zwyczajnego. Profesor by³ tak¿e uhonorowany nagrodami rektora, ministra
edukacji narodowej oraz odznaczeniami resortowymi i
pañstwowymi: Srebrnym i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej oraz honorow¹ odznak¹ –
„Zas³u¿ony dla Polskiej Geologii”.
Profesor Henryk Jurkiewicz, wspania³y cz³owiek z niespo¿yt¹ pasj¹ twórcz¹ i wra¿liwoœci¹, opuœci³ nas na zawsze! Bêdzie Go bardzo brakowa³o nie tylko Rodzinie, ale
tak¿e przyjacio³om, kolegom, wspó³pracownikom oraz
m³odzie¿y akademickiej. Wartoœci, które tworzy³ w swoim
¿yciu, pielêgnowa³ i pozostawi³, bêd¹ trwaæ w naszej pamiêci i œwiadczyæ o nieprzemijalnoœci Jego twórczego wysi³ku.
Boles³aw Jan Kowalski
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