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HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA
Jacek Rajchel (1944–2020)
5 kwietnia 2020 r., w Niedzielê Palmow¹, po dziesiêciu
miesi¹cach walki z chorob¹ nowotworow¹, zmar³ w Krakowie wybitny naukowiec, znakomity geolog, zapalony
przyrodnik i wspania³y nauczyciel akademicki – prof. dr
hab. in¿. Jacek Rajchel.
Jacek Rajchel urodzi³ siê w czasie wojny, 30 stycznia
1944 r. w Che³mie. Jego ojciec Telesfor Rajchel, uznany
lekarz, by³ tam ordynatorem w szpitalu psychiatrycznym.
Po wojnie rodzina Rajchlów wróci³a do Krakowa, gdzie
Jacek ukoñczy³ I LO im. Bart³omieja Nowodworskiego,
a w roku 1962 rozpocz¹³ studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH).
Naukami przyrodniczymi interesowa³ siê ju¿ w latach szkolnych, a budow¹ geologiczn¹ Karpat zaj¹³ siê w czasie studenckiej praktyki z kartografii geologicznej, pod opiek¹ dr.
Kazimierza Bogacza. Dzia³a³ te¿ pod kierunkiem dr. Janusza Kotlarczyka w Kole Naukowym Geologów, badaj¹c
egzotyki karpackie. W 1968 r. ukoñczy³ studia na specjalnoœci Surowce Skalne i w podj¹³ pracê w Katedrze Geologii Wydzia³u Geologicznego. Zarówno katedra, wydzia³,
jak i uczelnia zmienia³y nazwy, obecnie jest to Katedra
Geologii Ogólnej i Geoturystyki Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica. Profesor Jacek Rajchel przez
ponad 50 lat, a¿ do przejœcia na emeryturê, by³ zatrudniony
w tej placówce, a poŸniej dalej pracowa³ naukowo.
Jako m³ody asystent zdobywa³ ostrogi naukowca pod
kierunkiem prof. Henryka Œwidziñskiego i jego wspó³pracowników, w szczególnoœci prof. Janusza Kotlarczyka,
promotora jego pracy doktorskiej. Sylwetka naukowa Jacka Rajchla kszta³towa³a siê miêdzy innymi podczas prowadzenia praktyk w Kroœcienku nad Dunajcem, gdzie mia³
okazjê wspó³pracowaæ z wybitnymi naukowcami z Katedry Geologii. Poznawa³ tam nie tylko geologiê jednostki
magurskiej, ale równie¿ miejsca, gdzie mo¿na by³o nabyæ,
nie ca³kiem legalnie, znakomit¹ ³¹ck¹ œliwowicê. W tym
okresie otrzyma³ po raz pierwszy nagrodê JM Rektora
AGH za badania stromatolitów kredy okolic Krakowa.
Wtedy te¿ pozna³ piêkn¹, pe³n¹ uroku studentkê Lucynê
(obecnie profesor AGH), z któr¹ spêdzi³ 46 szczêœliwych
lat, a¿ œmieræ ich roz³¹czy³a.
W 1978 r. obroni³ pracê doktorsk¹ Budowa geologiczna
doliny Sanu w rejonie Dynów–Dubiecko. Zosta³a ona wyró¿niona nagrod¹ JM Rektora AGH. Habilitacjê uzyska³ na
podstawie pracy Litostratygrafia osadów górnego paleocenu i eocenu jednostki skolskiej w roku 1991. W dniu
29 stycznia 2008 r. odebra³ nominacjê profesorsk¹ z r¹k
Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego.
Zainteresowania naukowe prof. Jacka Rajchla obejmowa³y szeroki wachlarz nauk o Ziemi, obok geologii
podstawowej zajmowa³ siê stratygrafi¹, sedymentologi¹,
geologi¹ regionaln¹, geologi¹ surowców skalnych, hydrogeologi¹, kartografi¹ geologiczn¹, ochron¹ œrodowiska,
prospekcj¹ surowców mineralnych i paleontologi¹. Ponad
piêædziesi¹t lat zajmowa³ siê geologi¹ polskich Karpat

fliszowych i zapadliska przedkarpackiego. Zgromadzi³
ogromny materia³ badawczy. Pozwoli³o to na opublikowanie szeregu prac naukowych, zawieraj¹cych wydzielenie
i sformalizowanie wielu karpackich jednostek litostratygraficznych, w szczególnoœci nowego, przejrzystego
schematu stratygrafii p³aszczowiny skolskiej. Publikacje
przedstawiaj¹ m.in. stratotypy i obszary stratotypowe
tych jednostek, opis regionalnych horyzontów korelacyjnych, a tak¿e szczegó³ow¹ litostratygrafiê oraz biostratygrafiê opart¹ na biozonacji otwornicowej i radiolariowej
oraz skorelowan¹ z aktualn¹ chronostratygrafi¹ œwiatow¹. Badania Karpat obejmowa³y równie¿ tektonikê p³yt
i paleogeografiê Tetydy i Paratetydy w czasie powstawania i zamykania basenów fliszowych. Opracowania
paleogeograficzne i sedymentologiczne pozwoli³y na
wyró¿nienie melan¿y tektonicznych i sedymentacyjnych,
w szczególnoœci olistostrom. Wyniki przyczyni³y siê do
powstania spójnego modelu ewolucji Karpat fliszowych
w okresie od jury do paleogenu.
Praktyczne zastosowanie badañ prof. dr hab. in¿. Jacka
Rajchla obejmuje m.in. ocenê geozagro¿eñ w polskich
Karpatach. Dotyczy to zw³aszcza rozmieszczenia osuwisk
w ich wschodniej czêœci. Istotne znaczenie maj¹ równie¿
opracowania wystêpowania wód mineralnych, surowców
skalnych, energetycznych i rud metali w Karpatach, zapadlisku przedkarpackim, Górach Œwiêtokrzyskich, monoklinie przedsudeckiej i na Ni¿u Polskim.
Profesor by³ cz³owiekiem ciekawym œwiata, kochaj¹cym podró¿e. Bra³ udzia³ w wielu wyprawach naukowo-badawczych AGH, w tym na Spitsbergen, na Syberiê,
w rejon Bajka³u, na Ukrainê i do Szkocji. Badania geologii
Spitsbergenu zaowocowa³y opublikowaniem arkusza szczegó³owej mapy geologicznej rejonu Wedel Jarlsberg Land
wraz z objaœnieniami, które przedstawiaj¹ now¹ koncepcjê
stratygrafii i tektoniki tego obszaru. Badania te przyczyni³y
siê równie¿ do poznania wspó³czesnego klimatu Arktyki,
w tym wyznaczenia tempa zmian klimatycznych.
749

Przegl¹d Geologiczny, vol. 68, nr 10, 2020

Nie do przecenienia jest wk³ad naukowy prof. Jacka
Rajchla w geoturystykê i geologiê architektury. Profesor
bada³ zagadnienia z pogranicza górnictwa, geologii, historii sztuki, architektury i turystki dotycz¹ce stosowanego
w architekturze kamienia dekoracyjnego i budowlanego.
By³ wspó³twórc¹ nowego dzia³u nauk o Ziemi, jakim jest
geoturystyka miejska, wprowadzi³ tak¿e do krakowskiego
œrodowiska nauk geologicznych geologiê miejsk¹ i miejsk¹
geologiê architektury. Ukoronowaniem prac naukowych
w tym zakresie jest ksi¹¿ka Kamienny Kraków, nietypowy
przewodnik geologiczny i geoturystyczny. Zawiera ona
opisy i charakterystykê surowców skalnych stosowanych
w architekturze Krakowa, propozycje krakowskich wycieczek geologiczno-geoturystycznych, a tak¿e s³ownik
wybranych, podstawowych pojêæ geologicznych oraz niektórych terminów kamieniarskich i architektonicznych. Jest
to znakomite Ÿród³o wiadomoœci o zastosowaniu kamienia
w architekturze, a jednoczeœnie podrêcznik dla kierunku
Kamieñ i Kamieniarstwo. Publikacja sta³a siê wzorem dla
opracowañ geologiczno-geoturystycznych innych miast,
np. Bratys³awy stolicy S³owacji. Profesor Jacek Rajchel
zajmowa³ siê równie¿ powi¹zaniami geologii i geoturystyki z ochron¹ dziedzictwa geologicznego i przyrody nieo¿ywionej, przedstawiaj¹c koncepcje zagospodarowania wartoœciowych obiektów geologiczno-geoturystycznych. By³
twórc¹ projektu Geo-gródka w Ogrodzie Doœwiadczeñ im.
Stanis³awa Lema.
Profesor Jacek Rajchel jest autorem lub wspó³autorem
pond trzystu artyku³ów naukowych, ksi¹¿ek, map, rozdzia³ów w ksi¹¿kach, streszczeñ konferencyjnych, komunikatów i artyku³ów prasowych. W tych ostatnich opisywa³
m.in. wycieczki geologiczne, które prowadzi³, a w których
uczestniczyli krakowianie, czepi¹c now¹ wiedzê o swoim
mieœcie.
Prowadz¹c dzia³alnoœæ naukow¹, prof. Jacek Rajchel
równolegle przekazywa³ wiedzê kolejnym pokoleniom m³odzie¿y kszta³conej w Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanis³awa Staszica w Krakowie. By³ nauczycielem akademickim z krwi i koœci. Prowadzi³ wyk³ady, praktyki terenowe, æwiczenia laboratoryjne oraz audytoryjne na ró¿nych
wydzia³ach AGH, a tak¿e na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Opracowywa³ programy i sylabusy studiów, tworzy³
nowe kierunki kszta³cenia w AGH. Sprawowa³ opiekê nad
studenckimi wyprawami badawczymi na Spitsbergen,
Ukrainê, Syberiê, Kaukaz i do Szkocji. Wypromowa³ wielu
dyplomantów na studiach dziennych i zaocznych, jak
równie¿ równie¿ doktorów na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH.
Profesor Rajchel przez wiele lat pe³ni³ funkcjê redaktora naczelnego Pisma Przyrodniczego Wszechœwiat, jednego z dwóch najstarszych czasopism naukowych w Polsce.
Uczestniczy³ te¿ w pracach Rady Redakcyjnej Przegl¹du
Geologicznego.
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Profesor by³ jednym z twórców Muzeum Geologicznego AGH i cz³onkiem Rady Naukowej tej instytucji, propaguj¹cej znakomicie nauki o Ziemi. Muzeum cieszy siê du¿¹
popularnoœci¹, odwiedzaj¹ je liczne grupy zwiedzaj¹cych
(od przedszkolaków po seniorów), czerpi¹c wiedzê i robi¹c
sobie zdjêcia na tle eksponatów. Profesor J. Rajchel pe³ni³
równie¿ funkcjê przewodnicz¹cego Wydzia³owej Komisji
Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoœæ, w latach 1993/1994
by³ kierownikiem Zak³adu Geologii Ogólnej i Matematycznej, aktywnie dzia³a³ w Polskim Towarzystwie Przyjació³ Nauk o Ziemi, Sekcji Geologii Matematycznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskim Towarzystwie
Przyrodników im. Kopernika, Radzie Naukowej Instytutu
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Komisji do Spraw
Normalizacji Nazewnictwa Stratygraficznego Karpat oraz
w Radzie Spo³eczno-Naukowej w Leœnym Kompleksie
Promocyjnym – Lasy Birczañskie. Od 2006 r. prof. pe³ni³
funkcjê przewodnicz¹cego Komisji Nauk Geologicznych
Polskiej Akademii Nauk.
Za prace naukowe i dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ Jacek
Rajchel uzyska³ kilkanaœcie nagród JM Rektora Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica. Zosta³ odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi, Z³ot¹ Odznak¹ Zas³ugi Ko³a Naukowego Geologów i Geofizyków na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH, uzyska³ te¿ dyplom
Dyrektora Górniczego III stopnia.
Profesor by³ równie¿ zapalonym podró¿nikiem, ornitologiem speleologiem, narciarzem i kajakarzem. By³ te¿
kochaj¹cym mê¿em, ojcem i dziadkiem, cz³owiekiem oddanym rodzinie.
Odszed³ od nas na zawsze. Do³¹czy³ w zaœwiatach do
swoich znakomitych poprzedników, profesorów Henryka
Œwidziñskiego i Janusza Kotlarczyka.
Czeœæ Jego pamiêci. Niech spoczywa w pokoju.
Odszed³eœ ju¿ w zaœwiaty
Jacku, profesorze w wiedzê bogaty
By³eœ znawc¹ fliszu karpackiego
Spitsbergenu dalekiego
Sybiru zimnego
Paleogenu skolskiego
I Wszechœwiata ca³ego.
Geologiem znakomitym
Wyk³adowc¹ wyœmienitym
Przyrodnikiem zapalonym
Naukowcem niedoœcignionym.
Wspominaæ Ciebie bêdziemy
A i ³¹ck¹ wypijemy
Gdy okazja siê nadarzy
O dawnych latach pogwarzyæ.

Jan Golonka
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. S. Staszica w Krakowie

