
Urodzi³ siê 26 lipca 1933 r. w Porêbie ko³o Zawiercia,
gdzie w roku 1948 ukoñczy³ szko³ê podstawow¹, a nastêp-
nie w latach 1948–1951 Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ste-
fana ¯eromskiego w Zawierciu. Ju¿ od najm³odszych lat
¿ycie Huberta nie by³o ³atwe. Jego ojciec Edward Sylwe-
strzak, robotnik Fabryki Urz¹dzeñ Mechanicznych w Porê-
bie, musia³ zapewniæ egzystencjê siedmioosobowej
rodzinie — czwórce dzieci: Mariuszowi, Hubertowi, Bru-
nonowi i Dorocie oraz ¿onie Marcie, a tak¿e swojej matce
Marii. Najtrudniejszy okres w ich ¿yciu stanowi³y lata oku-
pacji hitlerowskiej (1939–1945), kiedy Porêba nale¿a³a do
Rzeszy Niemieckiej. By³ to czas g³odu i nadzwyczajnego
terroru oraz germanizacji Polaków. Podobne prze¿ycia
dzieli³ równie¿ autor niniejszego wspomnienia —
wspó³mieszkaniec Porêby ko³o Zawiercia. St¹d te¿ dosko-
nale pamiêtam z jakimi trudnoœciami ¿yciowymi boryka³a
siê w tym czasie rodzina Sylwestrzaków. Jako przyk³ad tej
niedoli pragnê przytoczyæ fakt, ¿e aby uzyskaæ odrobinê
ziarna zbo¿a (¿yta lub pszenicy) ta wieloosobowa rodzina
zbiera³a pojedyncze k³osy pozostawione na polach po zbio-
rach ¿niwnych ca³kowicie zabieranych rolnikom przez
okupanta. Od¿ywiali siê równie¿ runem leœnym zbieranym
w okolicznych lasach. Do ogrzewania skromnego mieszkania
(dwa pokoje z kuchni¹) wykorzystywali retyko-liasowy
wêgiel brunatny, wybierany przez nich z p³ytkich wkopów
ziemnych w s¹siedztwie czynnej kopalni Zygmunt w Kier-
szuli (2 km na wschód od miejsca ich zamieszkania), przy-
noszony w wiadrach pod os³on¹ nocy. Dziêki wyj¹tkowej
zaradnoœci rodziny, szczególnie matki Huberta, która
pe³ni³a rolê zapobiegliwej ¿ywicielki, a tak¿e krawcowej,
szewca, fryzjera i wiele innych, szczêœliwie wszyscy prze-
¿yli gehennê okupacyjn¹. Mimo tych trudnoœci wybitnie
patriotyczni i religijni rodzice bardzo troszczyli siê rów-
nie¿ o edukacjê swych dzieci i o czêsty kontakt z ksi¹¿k¹ w
jêzyku polskim. Czytali, zdobywane potajemnie, ksi¹¿ki o
treœci podró¿niczej, a tak¿e literaturê piêkn¹, szczególnie
czêsto wracali do Trylogii Henryka Sienkiewicza.

Dziêki temu Hubert Sylwestrzak podejmuj¹c naukê w
pi¹tej klasie szko³y podstawowej w Porêbie w roku 1945
nie mia³ ¿adnych trudnoœci i nale¿a³ do wyró¿niaj¹cych siê
uczniów. Podobnie by³o w liceum ogólnokszta³c¹cym w
Zawierciu, w którym wykazywa³ szczególne zainteresowa-
nie przedmiotami humanistycznymi. Dziel¹c wspóln¹ ³awê
w liceum pilnie uczyliœmy siê jêzyków obcych: francuskiego,
rosyjskiego oraz ³aciny, bardzo dobrze wyk³adanej przez
prof. W³adys³awa Miernika. Ju¿ wówczas zdawaliœmy sobie
sprawê z faktu, ¿e znajomoœæ jêzyków obcych mo¿e u³atwiæ
nam zwiedzenie ró¿nych krajów œwiata, o czym marzyliœmy
szczególnie podczas wakacji, odbywaj¹c wycieczki rowe-
rowe szlakiem Orlich Gniazd na Wy¿ynie Œl¹sko-Krakow-
skiej i na Ziemi Kieleckiej, przenosz¹c siê wyobraŸni¹
niekiedy a¿ do dalekiego Tybetu. Dbaliœmy równie¿ o tê¿y-
znê fizyczn¹, uprawiaj¹c m.in. sprint na 100 i 200 m, pod-
noszenie ciê¿arów, w czym osi¹galiœmy niez³e wyniki.

Hubert odznacza³ siê du¿¹ sprawnoœci¹ i nadzwyczajn¹ si³¹.
Mia³ wspania³¹ atletyczn¹ budowê. Kiedy zbli¿a³ siê egza-
min maturalny (rok 1951) zainteresowa³ siê problematyk¹
marynistyczn¹ i chcia³ podj¹æ studia w Wy¿szej Szkole
Morskiej w Gdyni. Niestety, pomimo wybitnych predyspo-
zycji fizycznych i du¿ej wiedzy z tego zakresu, nie zosta³
na te studia skierowany, poniewa¿ ówczesne w³adze Polski
Ludowej wykazywa³y wyj¹tkow¹ czujnoœæ; a nu¿ ktoœ z
rekomendowanych szuka tylko okazji, aby uciec za grani-
cê. By³o to dla niego bardzo przykre, a dla mnie zaska-
kuj¹ce, gdy¿ by³em wiêcej ni¿ pewien, ¿e zostanie
wspania³ym marynarzem. Dedykowa³em mu nawet krótki
wierszyk w jêzyku ³aciñskim: Hubertus bonus bosmanus
erit et insulam Cretam navigabit. W tej sytuacji zaistnia³a
pilna potrzeba odpowiedniego wyboru kierunku studiów.
Obaj byliœmy przekonani, ¿e powinien to byæ Uniwersytet
Jagielloñski w Krakowie. Ja, maj¹c zdecydowane zaintere-
sowania naukami œcis³ymi, myœla³em o Wydziale Chemii
lub Matematyki, Hubert wybra³ geologiê. Przed z³o¿eniem
dokumentów przekona³ mnie jednak, ¿e w programie stu-
diów Wydzia³u Biologii i Nauk o Ziemi UJ jest tak¿e du¿o
zajêæ z matematyki i chemii, i ostatecznie obaj staliœmy siê
studentami tego¿ wydzia³u. By³ to rok 1951, zbiegaj¹cy siê
z gruntown¹ reorganizacj¹ studiów geologicznych w Pol-
sce, w wyniku której geologia jako kierunek na Uniwersy-
tecie Jagielloñskim zosta³a zlikwidowana, a przyjêci na ni¹
studenci, a wœród nich my, zostali przeniesieni na Akade-
miê Górniczo-Hutnicz¹ w Krakowie.

Wakacje przed rozpoczêciem studiów nie by³y dla nas
czasem odpoczynku. Zostaliœmy obowi¹zkowo powo³ani
do pracy w Powszechnej Organizacji S³u¿ba Polsce (póŸ-
niejszych Ochotniczych Hufcach Pracy). Przez dwa mie-
si¹ce ciê¿ko pracowaliœmy przy odgruzowywaniu centrum
Warszawy, mieszkaj¹c w wagonach towarowych w Odola-
nach pod Warszaw¹.

Podejmuj¹c 1 paŸdziernika 1951 r. studia na Wydziale
Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hut-
niczej na kierunku geologia podstawowa (zwana uniwersy-
teck¹) jako specjalizacjê juz na pierwszym roku
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wybraliœmy mineralogiê i petrografiê. W ten oto sposób
znów obok siebie siedzieliœmy na wyk³adach i æwiczeniach
jako dwaj nieod³¹czni przyjaciele, nazywani przez kole-
¿anki i kolegów „mê¿ami porêbiañskimi”. Mieliœmy wspa-
nia³ych wyk³adowców — profesorów Uniwersytetu
Jagielloñskiego: Antoniego Gaw³a (krystalografia, mine-
ralogia i petrografia), Mariana Ksi¹¿kiewicza (geologia
dynamiczna), Krzysztofa Birkenmajera (geologia histo-
ryczna i regionalna), Franciszka Biedê (paleontologia);
oraz profesorów Akademii Górniczo-Hutniczej: Leopolda
Jurkiewicza (fizyka) oraz Zdzis³awa Zemburê (chemia
fizyczna).

O trafnoœci wyboru kierunku studiów — geologii,
przekonaliœmy siê (szczególnie ja — pierwotnie zwolennik
matematyki lub chemii) na pierwszym wyk³adzie z geolo-
gii dynamicznej, na którym prof. Ksi¹¿kiewicz powiedzia³:
Mo¿na byæ wybitnym fizykiem, matematykiem lub chemi-
kiem nie znaj¹c geologii, ale nie mo¿na byæ nawet przeciêt-
nym geologiem nie znaj¹c fizyki, matematyki i chemii.

Lata 1951–1956, czyli okres naszych studiów, by³y w
Polsce wyj¹tkowo trudne, panowa³a w spo³eczeñstwie
przygnêbiaj¹ca atmosfera polityczna, nie³atwe by³y rów-
nie¿ warunki materialne, które nam studentom, mieszka-
ñcom domów studenckich szczególnie doskwiera³y.

Mimo tego studia by³y dla nas wyj¹tkowo przyjemne.
Stanowiliœmy od pierwszego roku a¿ do ich zakoñczenia
odrêbn¹ 14-osobow¹ bardzo ambitn¹ grupê (9 kole¿anek i
5 kolegów), która poszczególne sesje egzaminacyjne zali-
cza³a z wynikiem bardzo dobrym. Mieliœmy du¿o specjali-
stycznych praktyk terenowych, dodatkowo integruj¹cych
na nasz zespó³. Wiêkszoœæ praktyk odbywa³a siê na Dol-
nym Œl¹sku i w Tatrach. W naszej grupie byli m.in. przyszli
wybitni petrografowie polscy: prof. Wac³aw Ryka (by³y
dyrektor Pañstwowego Instytutu Geologicznego w War-
szawie) i prof. Lidia Chodyniecka (Politechnika Œl¹ska,
Gliwice). Hubert Sylwestrzak, nazywany przez bliskich
Buœkiem, by³ w tym zespole wyró¿niaj¹cym siê studentem.
Interesowa³ siê wieloma dziedzinami nauki oraz muzyk¹,
której podstawy zaczerpn¹³ ju¿ z domu rodzinnego. Ojciec
jego gra³ na instrumencie dêtym w orkiestrze Fabryki
Urz¹dzeñ Mechanicznych w Porêbie. Ca³a rodzina by³a
muzykalna, niemal wszyscy z rodzeñstwa grali na jakimœ
instrumencie; Hubert gra³ na wiolonczeli. Od pierwszego
roku studiów nale¿a³ do Zespo³u Pieœni i Tañca AGH, graj¹c
na wiolonczeli pod dyrygentur¹ Wies³awa Bia³ow¹sa,
ówczesnego kierownika zespo³u. Po ukoñczeniu studiów
(1956) z nakazu pracy (taki nakaz wówczas obowi¹zywa³)
otrzyma³ etat w Instytucie Geologicznym, najpierw w Gór-
noœl¹skim Oddziale w Czeladzi, a nastêpnie od 1957 roku
pracowa³ w Pañstwowym Instytucie Geologicznym w
Warszawie. Tak¿e wtedy by³ cz³onkiem Studenckiego
Zespo³u Pieœni i Tañca Politechniki Warszawskiej, z któ-
rym uczestniczy³ w koncertach zagranicznych, m.in. we
Francji.

Pierwsze powa¿niejsze prace geologiczne, które wyko-
na³ w latach 1958–1962, dotyczy³y mineralizacji kruszco-
wej oraz uranowej w Sudetach Zachodnich. W roku 1968
obroni³ pracê doktorsk¹ na temat Geochemia uranu w m³odo-
paleozoicznych wulkanitach Dolnego Œl¹ska. W latach
1970–1982 uczestniczy³ w ramach kontraktu z firm¹ Pol-
servis w pracach geochemicznych w poszukiwaniu krusz-
ców, w tym równie¿ z³ota w Nigrze oraz w Maroku w
okresie 1979–1982. By³a to dla niego nadzwyczajna przy-

goda, nie tylko ze wzglêdu na pracê zawodow¹, równie¿
dlatego ¿e zobaczy³ Afrykê, co by³o jego marzeniem ju¿ w
latach licealnych.

Pracy habilitacyjnej nie zrobi³, bo nie mia³ czasu. Nie
pozwala³a mu na to pasja pisarska i chêæ tworzenia wiêk-
szych dzie³ o ogólnym znaczeniu, do czego by³ dobrze
przygotowany, posiadaj¹c olbrzymi¹ wiedzê i zdolnoœci
redakcyjne. Dobra znajomoœæ jêzyków obcych pozwoli³a
mu przet³umaczyæ z jêzyka angielskiego, wspólnie z
E.WoŸnym, ksi¹¿kê pt. G³êbiny mórz a przesz³oœæ Ziemi
autorstwa D.B.Ericsona i G.Wolin (Pañstwowe Wydaw-
nictwa Naukowe, Warszawa, 1968 r., 418 str.). Wspólnie z
dr Józefem Lisem (tak¿e absolwentem Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. S. ¯eromskiego w Zawierciu z roku 1951)
opracowa³ i wyda³ w roku 1986 wielkiej wagi dzie³o
licz¹ce 791 stron pt. Minera³y Dolnego Œl¹ska (Wydawnic-
twa Geologiczne, Warszawa, 1986 r.). Jest to praca czê-
œciowo wykonana na wzór opracowania H. Traubego z
roku 1888 pt. Die Minerale Schlesiens, pod ka¿dym wzglê-
dem perfekcyjna, z obficie cytowan¹ przedmiotow¹ litera-
tur¹. Uzyska³ za ni¹ w 1990 roku Nagrodê Zespo³ow¹ I
stopnia Ministra Edukacji Narodowej. Bardzo osobiste
wspomnienia zawar³ w ksi¹¿ce pt. Wybra³em geologiê
wydanej przez Wydawnictwa Geologiczne w roku 1986
(167 str.). Wykaza³ w niej kunszt popularyzatorski porów-
nywalny z tym jaki prezentowa³ A. Fersman (wybitny
mineralog i petrograf rosyjski z koñca XIX i pierwszej
po³owy XX w.) w swych ksi¹¿kach pt. Przedziwny œwiat
minera³ów (wyd. polskie 1951 r.) czy Zajmuj¹ca geoche-
mia (wyd. polskie 1950 r.). W publikacji Wybra³em geolo-
giê problematyka mineralogiczno-petrograficzna zosta³a
przedstawiona na tle zagadnieñ geologiczno-z³o¿owych,
przyrody o¿ywionej, spo³ecznoœci Afryki Œrodkowej i
Pó³nocnej, jej obyczajów oraz zagadnieñ polityczno-histo-
rycznych. S¹ w niej równie¿ w¹tki dotycz¹ce tych wszyst-
kich zagadnieñ odnosz¹ce siê do Dolnego Œl¹ska.

Hubert Sylwestrzak by³ erudyt¹, mia³ wyj¹tkow¹ zdol-
noœæ i lekkoœæ przekazu swych pomys³ów w licznie publi-
kowanych pracach zarówno œciœle naukowych, jak i
popularno-naukowych. Z prac popularno-naukowych na
uwagê zas³uguje ksi¹¿ka pt. Od krzemienia do piezokwarcu
(371 str.) opublikowana w roku 1989 przez Pañstwowe
Wydawnictwo Naukowe, która zosta³a wznowiona w tym
samym wydawnictwie w 2000 roku oraz 25 ksi¹¿eczek,
w których opisa³ wiêkszoœæ minera³ów ska³otwórczych i
kruszconoœnych (Pañstwowy Instytut Geologiczny,
1996–1999). Spod Jego pióra wysz³a tak¿e ksi¹¿ka pt.
Z³oto w przyrodzie i dziejach (Wiedza i ¯ycie, Warszawa,
1997 r., 199 str.). Wspólnie z W. Mizerskim wyda³ tak¿e
nowoczesny podrêcznik akademicki do celów dydaktycz-
nych — S³ownik geologiczny (Pañstwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa, 2002 r., 242 str.). W 2003 roku uka-
za³a siê w jêzyku polskim, przet³umaczona przez H. Sylwe-
strzaka z jêzyka angielskiego, ksi¹¿ka Zasoby Ziemi J.R.
Craiga, D.J. Vaughana i B.J. Skinnera.

Hubert Sylwestrzak by³ aktywnym cz³onkiem wielu
towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Mine-
ralogicznego, Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz
Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego, w których
czêsto wyg³asza³ interesuj¹ce referaty. Przez dwie kaden-
cje by³ cz³onkiem Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN.

Jego bogata dzia³alnoœæ naukowa i popularyzatorska,
g³ównie w zakresie nauk mineralogicznych, w moim prze-
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konaniu, nie zosta³a w pe³ni doceniona. Uhonorowany
zosta³ zaledwie: Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi w 1984 r.,
tytu³em Dyrektora Górniczego III stopnia — 1987 r., Z³ot¹
Odznak¹ Zas³u¿ony dla polskiej geologii — 1995 r. oraz
Z³ot¹ Odznak¹ Pañstwowego Instytutu Geologicznego —
1998 r.

Dr Hubert Sylwestrzak mieszka³ w Warszawie, ale bar-
dzo chêtnie odwiedza³ Kraków, zachwycaj¹c siê jego
architektur¹ i histori¹. Bywa³ na wa¿niejszych uroczysto-
œciach Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zmar³ w dniu 31 marca 2009 roku, pozostawiaj¹c ¿onê
Urszulê, tak¿e geologa, absolwentkê Instytutu Górniczego
w Leningradzie, syna Micha³a (ukoñczy³ Politechnikê
Warszawsk¹) oraz córkê Justynê, absolwentkê Wydzia³u

Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zosta³ pochowany
na Cmentarzu Parafii Koœcio³a œw. Jakuba w Toruniu.

By³ Cz³owiekiem skromnym i bardzo uczynnym, nie
zabiega³ o zaszczyty i wyró¿nienia. Takim pozosta³ w mojej
pamiêci mój drogi przyjaciel Busiu Sylwestrzak. S¹dzê, ¿e
nie zapomni o nim œrodowisko geologiczne oraz mineralo-
giczno-petrograficzne Polski, w tym tak¿e Akademia Gór-
niczo-Hutnicza, która mo¿e byæ dumna ze swego absolwenta,
odznaczaj¹cego siê szlachetnoœci¹ charakteru i g³êbokim
patriotyzmem, a tak¿e z tego, ¿e pozostawi³ Polsce ró¿no-
rodny i cenny dorobek naukowy.

Wies³aw Heflik

Minê³o ju¿ kilka miesiêcy od œmierci Huberta Sylwe-
strzaka, a wci¹¿ trudno uwierzyæ w jego odejœcie, trudno
jest pisaæ o Nim, jako o kimœ kto ju¿ odszed³.

Hubert Sylwestrzak urodzi³ siê w Porêbie 26 lipca 1933
roku jako drugie dziecko Edwarda i Marty z Maci¹¿ków. Po
ukoñczeniu w 1948 roku szko³y podstawowej w Porêbie
uczy³ siê w liceum ogólnokszta³c¹cym w Zawierciu. W 1951
roku zda³ egzamin maturalny i rozpocz¹³ studia na Wydzia-
le Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie. W 1956 roku obroni³ pracê
magistersk¹ wykonan¹ pod kierunkiem prof. dr. Antoniego
Gaw³a, zatytu³owan¹ Mineralizacja pirytowa w Dolinie
Starorobociañskiej (Tatry Zachodnie). 1 wrzeœnia 1956
roku z nakazu pracy rozpocz¹³ pracê w Pracowni Geologii
Z³ó¿ Górnoœl¹skiej Stacji Terenowej Instytutu Geologicz-
nego w Czeladzi, a po roku, na w³asn¹ proœbê zosta³ prze-

niesiony do Zak³adu Pierwiastków Promieniotwórczych w
Warszawie. Pocz¹wszy od tego czasu przez wiele lat zaj-
mowa³ siê problematyk¹ z³ó¿ uranu. Swoje badania prowa-
dzi³ g³ównie w Sudetach. Z czasem sta³ siê ich znakomitym
znawc¹.

W 1962 roku jako stypendysta Miêdzynarodowej
Agencji Energii Atomowej odby³ 6-miesiêczny sta¿
naukowy w Komisariacie Energii Atomowej w Pary¿u i
Razès. Doskonali³ tam swoj¹ wiedzê i warsztat badawczy,
a tak¿e nauczy³ siê znakomicie pos³ugiwaæ jêzykiem fran-
cuskim, co wielokrotnie póŸniej wykorzystywa³ w swej
pracy zawodowej. W 1968 roku na podstawie przed³o¿onej
dysertacji pt. Geochemia uranu w m³odopaleozoicznych
wulkanitach Dolnego Œl¹ska na tle ogólnego zró¿nicowa-
nia geochemicznego tych ska³, przygotowanej pod kierun-
kiem prof. dr. A. Polañskiego, otrzyma³ stopieñ naukowy
doktora nauk przyrodniczych. Wkrótce potem wyjecha³ do
Nigru, gdzie pracowa³ w latach 1970–1973 jako geo-
log-prospektor w Sérvice des Mines et de la Géologie w
Niamey. Zakres Jego prac obejmowa³ regionalne i szcze-
gó³owe poszukiwanie mineralizacji miedziowo-molibde-
nowej w masywach granitowych, mineralizacji
miedziowej w prekambryjskich ska³ach metamorficznych i
rozsypiskowych z³ó¿ z³ota. Dowodem bardzo wysokiej
oceny Jego pracy by³ list nades³any do Dyrektora Instytutu
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Ryc. 1. Hubert Sylwestrzak (z prawej) z m³odszym bratem
Brunonem (z lewej) i kuzynem Andrzejem Maci¹¿kiem.
Wszystkie fot. z arch. rodzinnego (ok. 1950)

Ryc. 2. Ma³y Buœ w rodzinnej Porêbie (1939)


