
Dzieñ 5 marca 2008 r. by³ dniem szczególnie bolesnym
dla polskiej geologii. Odszed³ profesor W³adys³aw Po¿ary-
ski — ostatni z Wielkich Polskich Geologów! Wielkoœci
tego Cz³owieka nie sposób zmierzyæ liczb¹ publikacji czy
naukowych idei — mo¿na j¹ by³o odczuæ, przebywaj¹c w
Jego towarzystwie.

Profesora W³adys³awa Po¿aryskiego podziwia³em tak,
jak uczeñ podziwia swojego mistrza. Nasza znajomoœæ
dotyczy³a przede wszystkim sfery prywatnej. Jednak jako
geolog nie mog³em unikn¹æ dyskutowania z Nim równie¿
na tematy naukowe. Profesor mia³ rzadki dar — umia³
s³uchaæ innych. Jeœli w dyskusji z oponentem widzia³ jego
racjê, nie sprawia³o Mu trudnoœci, by j¹ przyznaæ; nawet,
gdy nie by³a zgodna z Jego pogl¹dami. Ta cecha jest miar¹
Jego wielkoœci.

W³adys³aw Po¿aryski urodzi³ siê 14 grudnia 1910 r. w
Warszawie. Maturê zda³ w 1929 r. w Gimnazjum Matema-
tyczno-Przyrodniczym im. Stefana Batorego w Warsza-
wie. W tym samym roku rozpocz¹³ studia geologiczne na
Uniwersytecie Warszawskim, które zakoñczy³ w 1934 r.
obron¹ pracy magisterskiej, poœwiêconej kredzie i kenozo-
ikowi okolic Kazimierza Dolnego.

Obowi¹zkow¹ s³u¿bê wojskow¹ odby³ w Szkole Pod-
chor¹¿ych Rezerwy Saperów w Modlinie. Ukoñczy³ j¹ w
1935 r. w stopniu plutonowego. Do wrzeœnia 1937 r.
W³adys³aw Po¿aryski pracowa³ w Muzeum Techniki i
Przemys³u w Warszawie na stanowisku asystenta do spraw
geologii. Od paŸdziernika 1937 r. do sierpnia 1938 r. by³
asystentem prof. Jana Lewiñskiego na Uniwersytecie War-
szawskim. We wrzeœniu 1938 r. rozpocz¹³ pracê w
Pañstwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie, z
którym zwi¹za³ sw¹ póŸniejsz¹ karierê zawodow¹.

W 1938 r. napisa³ i opublikowa³ rozprawê pt. Straty-
grafia senonu w prze³omie Wis³y miêdzy Rachowem a
Pu³awami. Sta³a siê ona podstaw¹ uzyskania stopnia dok-
tora i mia³a wielkie znaczenie dla stratygrafii górnej kredy
w Europie Œrodkowej. Stopieñ doktora uzyska³ w 1940 r. w
konspiracji na Uniwersytecie Warszawskim.

We wrzeœniu 1944 r. podczas ewakuacji Warszawy
zosta³ wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oœwiê-
cimiu, a nastêpnie do Litomierzyc. W maju 1945 r. szczêœli-
wie wróci³ do Warszawy i podj¹³ pracê w Pañstwowym
Instytucie Geologicznym. Jego zainteresowania naukowe
dotyczy³y pocz¹tkowo kredy Ni¿u Polskiego. W 1951 r.
uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego na podstawie roz-
prawy Jura i kreda miêdzy Radomiem, Zawichostem i Kra-
œnikiem, opublikowanej w 1948 r.

W 1952 r. W³adys³aw Po¿aryski zosta³ powo³any na
stanowisko profesora na nowo utworzonym Wydziale
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracowa³ do
1969 r. i by³ kierownikiem Zak³adu Mikropaleontologii.
Nadal jednak intensywnie pracowa³ w PIG. W latach
powojennych utworzy³ laboratorium oraz pracowniê
mikropaleontologiczn¹, której by³ kierownikiem do 1953 r.
Pod Jego nadzorem zebrano i usystematyzowano ogromny
materia³ dokumentacyjny z obszaru Ni¿u Polskiego, obec-
nie znajduje siê on w Archiwum Mikropaleontologicznym
w Muzeum Geologicznym PIG.

W latach 50. XX w. Profesor zaanga¿owa³ siê w bada-
nia regionalne Ni¿u Polskiego. W 1955 r. zorganizowa³
zespó³ specjalistów, których zadaniem by³o opracowanie
stratygrafii i tektoniki tego obszaru. Jego wielk¹ zas³ug¹

by³o wprzêgniêcie do badañ metod geofizycznych.
Podsumowaniem tych prac by³a w 1961 r. wielka synteza
geologiczna Budowa geologiczna Ni¿u Polskiego. Praca ta
odegra³a m.in. wa¿n¹ rolê w poszukiwaniu z³ó¿ wêglowo-
dorów na tym obszarze.

W 1954 r. W³adys³aw Po¿aryski uzyska³ tytu³ naukowy
profesora nadzwyczajnego, a w 1964 r. — profesora zwy-
czajnego. W 1969 r. zosta³ cz³onkiem korespondentem
Polskiej Akademii Nauk oraz Niemieckiej Akademii
Nauk, a w 1976 r. zosta³ cz³onkiem rzeczywistym PAN.

Lata 70. i 80. XX w. to okres zainteresowania Profesora
tektonik¹, w tym tektonik¹ globaln¹. Warto nadmieniæ, ¿e
by³ On jednym z pierwszych propagatorów teorii tektoniki
p³yt w Polsce, a póŸniej tektoniki terranowej.

W³adys³aw Po¿aryski odby³ ponad 40 podró¿y nauko-
wych do krajów Europy i Ameryki Pó³nocnej, wyg³aszaj¹c
wiele odczytów i referatów.

Dorobek naukowy Profesora jest ogromny i bardzo
zró¿nicowany. Œwiadczy o wszechstronnoœci geologicz-
nych zainteresowañ i otwartoœci na wszelkie nowe trendy
w dziedzinie geologii. By³ autorem oko³o 300 monografii i
artyku³ów naukowych, publikowanych g³ównie w wydaw-
nictwach PIG. Do najwiêkszych Jego osi¹gniêæ nale¿¹:

� odkrycie z³ó¿ fosforytów miêdzy Radomiem a Kra-
œnikiem;

� opracowanie stratygrafii górnej kredy Ni¿u Polskie-
go;

� opracowanie mikrofaunistyczne mezozoiku Ni¿u
Polskiego;

� opracowanie koncepcji rozwoju tektogenezy bruzdy
duñsko-polskiej;

� opracowanie koncepcji terranowego modelu przed-
pola platformy wschodnioeuropejskiej.

Profesor W³adys³aw Po¿aryski nale¿a³ do wielu komi-
tetów, komisji i rad naukowych. By³ cz³onkiem Deutsche
Akademie der Naturforscher Leopoldina (Halle) i cz³onkiem
honorowym Deutsche Gesellschaft für Geologische Wis-
senschaften (NRD). Otrzyma³ indywidualn¹ (1955) i
zespo³ow¹ (1964) Nagrodê Pañstwow¹ II stopnia. Odzna-
czono Go licznymi orderami pañstwowymi, w tym Orde-
rem Sztandaru Pracy I klasy, Krzy¿em Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazd¹ i Krzy¿em Wielkim
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Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazd¹. By³ opiekunem 32
prac magisterskich i promotorem 20 doktoratów.

Profesora cechowa³y skromnoœæ i bezpoœrednioœæ.
Podczas naszych spotkañ nigdy nie brakowa³o anegdot,
dowcipów i planów na przysz³oœæ. Dla mnie by³ wzorem
do naœladowania, zawsze pogodny, dobry i ¿yczliwy.

Pogrzeb W³adys³awa Po¿aryskiego odby³ siê 12 marca
2008 r. Po wielu latach pracy spocz¹³ w grobie na Cmenta-
rzu Pow¹zkowskim w Warszawie. Wraz z Nim odesz³a ca³a
epoka!

W³odzimierz Mizerski

Ca³e doros³e ¿ycie by³ zwi¹zany
z Instytutem Geologicznym, przez
kilkanaœcie lat mieszka³ z rodzin¹
w maleñkim pokoiku przy portierni,
tutaj rodzi³y siê i wychowywa³y Jego
dzieci, które wieczorami w prze-
stronnych korytarzach grywa³y w
pi³kê, czasami jeŸdzi³y na rower-
kach. I kiedy otrzyma³ w³asne miesz-
kanie na Sadybie, nie przesta³
traktowaæ instytutu jako swojego
domu, miejsca, bez którego nie móg³
¿yæ, do którego przychodzi³ codzien-
nie bardzo wczesnym rankiem, tak¿e
wtedy, kiedy ju¿ nie musia³, bo by³
na emeryturze, przez 16 lat, do ostat-
nich dni. Zawsze uczynny, ¿yczliwy
dla wszystkich, dbaj¹cy o rodzinê,
a w szczególnoœci o ukochane wnuki.

Henio by³ cz³owiekiem instytu-
cj¹, mia³ rzadkie i wszechstronne
zdolnoœci techniczne. By³ anonimowym wspó³twórc¹ suk-
cesów instytutu, stale niezbêdny geologom, najpierw w te-
renie, póŸniej w zaciszu laboratoriów. Zawsze mo¿na by³o
na Niego liczyæ, nigdy nie zawiód³.

Urodzi³ siê 20.01.1928 r. w ma³ej wiosce Dêbnowola
(w gminie Warka), w ubogiej rodzinie, która kilka lat póŸ-
niej przenios³a siê do nieodleg³ej Góry Kalwarii. Z czasów
dzieciñstwa Henio wspomina³ beztroskie harce z rówieœni-
kami na rozleg³ych ³êgach nadwiœlañskich. Chêtnie siê
uczy³, wykazywa³ zainteresowanie urz¹dzeniami technicz-
nymi. Niestety, nie by³o Mu dane w pe³ni rozwin¹æ i wyko-
rzystaæ ten talent. Zaskoczy³o Go nag³e, w tragicznych
okolicznoœciach, przejœcie w doros³oœæ.

W 1942 r., tu¿ po wakacjach po ukoñczeniu szko³y pod-
stawowej zosta³ zatrzymany podczas ³apanki i wywieziony
na roboty do Rzeszy. Pracowa³ tam najpierw w cukrowni,
potem w gospodarstwie rolnym, by³ lubiany. Nauczy³ siê
niemieckiego. Natychmiast po zakoñczeniu wojny wróci³
do rodziny, ale na kontynuacjê normalnej nauki nie by³o
ju¿ szans, musia³ wspieraæ rodziców. Pracowa³ dorywczo,
najchêtniej pomaga³ przy samochodach, które dawa³y mu
mo¿liwoœæ zaspokajania technicznych zainteresowañ.
Powo³any do wojska znalaz³ siê oczywiœcie w oddzia³ach
samochodowych. Zdoby³ formalne kwalifikacje i upraw-
nienia, zosta³ „wzorowym kierowc¹” klasy II, a potem I.

Kilka miesiêcy po zwolnieniu z wojska zosta³ zatrud-
niony jako kierowca w Instytucie Geologicznym. JeŸdzi³
z geologami w teren, po bezdro¿ach, naprawia³ zdezelowa-

ne auta, kilometrami nosi³ na plecach
ko³a do naprawy. �le wspomina³ ten
okres, nadszarpn¹³ zdrowie.

Szybko jednak da³ siê poznaæ
jako nieprzeciêtny talent techniczny,
zosta³ przeniesiony na etat laboranta
w jednym z zak³adów instytutu i tu
zacz¹³ wykorzystywaæ swoje zdolnoœ-
ci. Równoczeœnie rozpocz¹³ naukê
w Technikum Elektroniczno-Mecha-
nicznym dla Pracuj¹cych w Zak-
³adach im. Kasprzaka i po 5 latach
nauki, w 1971 r., uzyska³ tytu³ techni-
ka-elektronika. Poniewa¿ by³y to
czasy, kiedy dostêp do nowoczesnej
aparatury pomiarowej by³ bardzo
utrudniony, Henio Górnicki, kiero-
wany przez dr. J. Calikowskiego, któ-
ry mia³ predyspozycje techniczne,
projektowa³ i budowa³ urz¹dzenia
dostarczaj¹ce geologom niezwykle

cennych informacji o sk³adzie i w³aœciwoœciach badanych
próbek. W ten sposób powsta³y aparaty do badania poro-
watoœci, oznaczania wêglanów, do chromatografii gazo-
wej. Henio by³ tak¿e pomys³odawc¹ licznych usprawnieñ
zg³aszanych jako projekty racjonalizatorskie, a równoczeœ-
nie ca³y czas o¿ywia³ uszkodzone urz¹dzenia pracuj¹ce
w instytucie, jak równie¿ prywatne, przynoszone przez
pracowników oraz znajomych.

Ogólnie wiadomo, co oznacza okreœlenie z³ota r¹czka,
Henio w tej terminologii by³ bez ¿adnej w¹tpliwoœci
„r¹czk¹ platynow¹”. Nie by³o dla Niego rzeczy niemo¿li-
wych, czêsto reperowa³ precyzyjne mechanizmy nienapra-
wialne w zak³adach profesjonalnych.

Pracê kocha³ tak dalece, ¿e nie zaprzesta³ jej po przejœ-
ciu na emeryturê. Kolejni dyrektorzy wyra¿ali zgodê, aby
Henio mia³ w instytucie swój k¹t i móg³ siê poœwiêcaæ swo-
jej pasji.

Mia³ rozleg³e zainteresowania, by³ œwietnie zoriento-
wany w aktualnoœciach, zawsze mia³ zdecydowany
pogl¹d na sprawê. Jego ulubionym programem TV by³o
Discovery.

Kilka tygodni przed œmierci¹ obchodzi³ 80. urodziny,
by³ w dobrej formie, dowcipkowa³. Odszed³ nagle
14.03.2008 r. Wszystkim, którzy znali Henia Górnickiego,
którzy z nim wspó³pracowali, przyjaŸnili siê, a w szczegól-
noœci Danusi i Jurkowi, bêdzie Go bardzo brakowa³o.

Czeœæ Jego pamiêci!

Marian Stêpniewski
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