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Jerzy Fortuna 1934–2016
Jerzy Fortuna urodzi³ siê 11.09.1934 r. w Rzochowie –
dawnym mieœcie, a obecnie osiedlu Mielca w województwie
podkarpackim. Rodzice – Stanis³aw (¿o³nierz Korpusu
Ochrony Pogranicza) i Janina Fortuna zmarli rok póŸniej,
a wychowaniem osieroconego dziecka zajê³a siê rodzina.
W 1951 r. Jerzy Fortuna zda³ egzamin maturalny w III
Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Adama Mickiewicza w
Tarnowie, a nastêpnie zosta³ przyjêty na pierwszy rok studiów na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia ukoñczy³ w
1956 r., uzyskuj¹c dyplom magistra in¿yniera geologii ze
specjalizacj¹ w zakresie geologii i poszukiwania z³ó¿ surowców skalnych. W tym samym roku o¿eni³ siê z Ann¹
Czekanowsk¹, równie¿ geologiem i kole¿ank¹ ze studiów.
Na podstawie obowi¹zuj¹cego wówczas nakazu pracy
przenieœli siê na Œl¹sk – zamieszkali w Tychach, w 1957 r.
zosta³ zatrudniony w Biurze Dokumentacji Geologicznej
Górnictwa Wêglowego w Katowicach. W wyniku kilkakrotnych reorganizacji biuro zmieni³o nazwê na Katowickie Przedsiêbiorstwo Geologiczne, a nastêpnie na Przedsiêbiorstwo Geologiczne w Katowicach-We³nowcu. Jerzy
Fortuna awansowa³ na kolejne stanowiska – pocz¹wszy od
geologa w Dziale Dokumentacji Z³ó¿ Wêgla, starszego
geologa w Dziale Opracowañ Podstawowych, starszego
specjalisty merytorycznego w Dziale Studiów i Projektów
oraz weryfikatora i starszego weryfikatora w Dziale Weryfikacji. W listopadzie 1972 r. zosta³ s³u¿bowo przeniesiony
do Zjednoczenia Przedsiêbiorstw Geologicznych (ZPG) w
Katowicach, tam podj¹³ pracê jako g³ówny specjalista w
Wydziale Geologicznym, a nastêpnie naczelnik Wydzia³u
Geologicznego i Eksportu Us³ug Geologicznych. W kwietniu 1976 r. ZPG uleg³o likwidacji, a Jerzego Fortunê na
krótko przydzielono do pracy w Kombinacie Geologicznym „Po³udnie”, gdzie zajmowa³ stanowisko kierownika
Dzia³u Nadzoru i Koordynacji Badañ Geologicznych.
Ponownym przeniesieniem s³u¿bowym, w maju tego samego roku, zosta³ skierowany do Warszawy. Podj¹³ pracê
w Centralnym Urzêdzie Geologicznym w Departamencie
Badañ Geologicznych i Koordynacji na stanowisku g³ównego specjalisty ds. surowców chemicznych i kartografii,
a od kwietnia 1980 r. wicedyrektora tego departamentu.
W ramach swoich obowi¹zków uczestniczy³ w inspekcjach
prac poszukiwawczych: w Wenezueli w grudniu 1978 r. –
weryfikacja dokumentacji geologicznej z³o¿a wêgla Santo
Domingo, stan Táchira; w Algierii – inspekcja grupy „Eglab”,
która prowadzi³a rekonesansowe prace poszukiwawcze w
masywie Aghlab na terytorium po³udniowo-zachodniej
Algierii: marzec 1979 r. – ocena wyników prac prowadzonych przez grupê Mezarif przy inwentaryzacji z³ó¿ wêgla
kamiennego; listopad 1981 r. i maj–czerwiec 1983 r. –
weryfikacja stanu i jakoœci prac geologicznych realizowanych na z³o¿u wêgla kamiennego Tahar Ovali. Jednoczeœnie w okresie maj–wrzesieñ 1977 r. Jerzy Fortuna by³
cz³onkiem Zespo³u Koordynacyjno-Kierowniczego ds.
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Ryc. 1. Jerzy Fortuna. Fot. z arch. PIG-PIB

Kartografii Geologicznej w Instytucie Geologicznym.
W kwietniu 1978 r. na mocy zarz¹dzenia dyrektora instytutu zosta³ powo³any do Zespo³u Koordynacyjno-Kierowniczego ds. Szczegó³owej Mapy Polski. Po likwidacji Centralnego Urzêdu Geologicznego, w marcu 1986 r. Jerzy
Fortuna rozpocz¹³ pracê w Instytucie Geologicznym w
Zak³adzie Zdjêæ i Map Geologicznych i po dwóch tygodniach obj¹³ stanowisko g³ównego koordynatora „Szczegó³owej Mapy Geologicznej Polski” (SMGP) w skali
1 : 50 000, najwa¿niejszego przedsiêwziêcia kartograficznego w naszym kraju. W 1986 r. zosta³ powo³any na
cz³onka Zespo³u ds. Koordynacji i Oceny Realizacji Grupy
Celów Dotycz¹cych Zagospodarowania Surowców Mineralnych z Dna Ba³tyku w ramach Centralnego Programu
Badawczo-Rozwojowego nr 10.11: „Wykorzystanie mórz
i oceanów”. W lutym 1987 r. Ministerstwo Ochrony Œrodowiska i Zasobów Naturalnych (ówczesny organ nadzoruj¹cy instytut) zaakceptowa³o plan koordynacyjny SMGP
oraz tryb postêpowania w zakresie zatwierdzania projektów badañ, realizacji, odbioru i finansowania arkuszy mapy,
a tak¿e obowi¹zki g³ównego koordynatora. Od tego momentu Jerzy Fortuna w pe³ni zaanga¿owa³ siê w niezwykle
odpowiedzialn¹, ale czasami niewdziêczn¹ rolê. By³ egzekutorem oraz mediatorem, zmaga³ siê z autorami, redaktorami i podwykonawcami tego ogromnego przedsiêwziêcia,
które obejmowa³o 1085 arkuszy mapy. Przerw¹ od wykonywania tych obowi¹zków by³ jego udzia³ (marzec 1989 r.–
lipiec 1990 r.) w Dwustronnej Polsko-Mongolskiej Ekspedycji Geologicznej, która prowadzi³a badania w rejonie
z³o¿a pierwiastków ziem rzadkich £ugijn Go³. Pe³ni³ tam
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Ryc. 2. Algieria, rejon Sfaia, grudzieñ 1981 r. Jerzy Fortuna wraz
z miejscowym kierowc¹

Ryc. 4. Mongolia, £ugijn Go³, 1989 r. Codziennoœæ – ¿mudne opisywanie rdzeni. Fot. 2–4 ze zbiorów rodzinnych B. Fortuny-Antoszkiewicz

obowi¹zki starszego geologa, podczas prac polowych
odpowiada³ za opisanie materia³u pozyskanego w wierceniach. W grudniu 1992 r. Jerzy Fortuna obj¹³ w instytucie
funkcjê zastêpcy kierownika Zespo³u Kartografii Geologicznej i Teledetekcji, nadal pe³ni¹c obowi¹zki koordynatora SMGP. Jego zaanga¿owanie w sprawy Szczegó³owej
Mapy Geologicznej Polski by³o tak du¿e, ¿e mia³ w pamiêci wszystkie informacje dotycz¹ce opracowanych i planowanych do realizacji arkuszy SMGP. W paŸdzierniku
1994 r. minister ochrony œrodowiska, zasobów naturalnych
i leœnictwa powo³a³ Jerzego Fortunê na stanowisko sekretarza Komisji ds.Opracowañ Kartograficznych. W maju

Ryc. 3. Mongolia, £ugijn Go³, 1989 r. Huczne œwiêtowanie
czwartego kilometra odwiertów. Od lewej: M.H. Oleksiak,
W. Jórczak, J. Fortuna, N.N., Z. ¯ó³towski, J. Uberna (kierownik
kontraktu), M. Borys³awski

1995 r. przeszed³ na wczeœniejsz¹ emeryturê, przepracowuj¹c intensywnie 43 lata. Niezmiennie pozostawa³ w sta³ym kontakcie z Pañstwowym Instytutem Geologicznym
i œrodowiskiem geologów.
Jerzy Fortuna by³ autorem wielu opracowañ, np.:
„Krótka ocena geologiczna i techniczna wêgli ekwadorskich” (1980); „Analiza i redakcja kryteriów bilansowoœci
dla podmorskich z³ó¿ kruszywa naturalnego w polskim
obszarze morskim Ba³tyku z punku widzenia przepisów
prawa geologicznego” (1987); „Stan i perspektywy opracowania Szczegó³owej Mapy Geologicznej Polski w skali
1 : 50 000”; „Koreferaty do dokumentacji geologicznych
z³ó¿ wêgla kamiennego” (rejonu Sumina – 1973, Suszec –
1974, Ornontowice – 1975, KWK „Wa³brzych” – 1975,
KWK „Szczyg³owice” – 1976, „Kolechowice II” – 1978).
Napisa³ równie¿ „Opinie do projektów badañ geologicznych z³ó¿ surowców ilastych” (Przylep-Zaborsko – 1973,
Lêbork-Nowa Wieœ – 1975). By³ wspó³autorem podrêcznika dla techników geologicznych: „Kartografia geologiczna” pod red. W. S³owañskiego (cz. IV, Wyd. Geol., rozdz.
„Projektowanie i dokumentowanie prac i badañ geologicznych”,Warszawa 1990).
Uczestniczy³ w konferencjach i posiedzeniach specjalistów, m.in. Spišská Nová Ves, wrzesieñ 1974 r. (zapoznanie siê z zagadnieniami reprezentatywnoœci wyników
geologicznych i zasadami opróbowania z³ó¿ kopalin
sta³ych); Praga, czerwiec 1978 r. (opracowanie zaleceñ w
zakresie kryteriów i metodyki prognozowania mineralizacji fluorytu i barytu w strefach rozwoju postorogenicznego
magnetyzmu i w obszarach aktywizacji tektoniczno-magmowej); U³an Bator, sierpieñ 1978 r. (posiedzenie Rady
Pe³nomocników Miêdzynarodowej Ekspedycji Geologicznej). By³ osob¹ bezpartyjn¹, cz³onkiem NOT.
Jerzy Fortuna zmar³ 5 marca 2016 r., a dzieñ wczeœniej
jego ¿ona Anna, osierocili dwie córki. Wiadomoœæ ta zasmuci³a wszystkich, którzy go znali i zapamiêtali jako pracowitego, sympatycznego, taktownego i kulturalnego
cz³owieka.
Halina Urban & Beata Fortuna-Antoszkiewicz
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